
 

 

 

 

 עידן הנגב

 רק תעשיות משותףאפ

 להבים –בני שמעון  –רהט 

 

 1/2019מכרז פומבי מס' 

 אספקה, התקנה, הפעלה ותחזוקת

, מולטימדיה, תשתיות תקשורת מערכות

 .וסיבים אופטיים מנ"מ
 

 

 רשימת מסמכים )בחוברת זו(:

 

 תנאי המכרז, הוראות למציעים והצעת המציע -א' מסמך 

 ומפ"ל טכני מערכות תשתיות תקשורת, מנ"מ מפרט –פרק טכני  - ב'מסמך 

 )מצורף למסמך זה(כתב הכמויות  –פרק כמותי  - ג'מסמך 

 )מצורף למסמך זה( הסכם ההתקשרות – ד'מסמך 

 

וקניינה הבלעדי, והם  חברהמסמכי המכרז, על צרופותיהם, הינם רכושה הבלעדי של ה

נמסרים למציעים בהשאלה, למטרת הצעת הצעות כאמור במכרז זה בלבד, ולא לשום 
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מטרה אחרת, וכי כל זכויות הבעלות, לרבות זכויות היוצרים, בכל המסמכים האמורים, 

 בלבד. חברההינן, ותהיינה בכל עת, של ה

 

 מסמך א'

 עידן הנגב

 1/2019מכרז פומבי מס' 

 אספקה, התקנה, הפעלה, ותחזוקת מערכות מולטימדיה, 

 וסיבים אופטיים , מנ"מפריסת תשתיות תקשורת

 

 תנאי המכרז והוראות למציעים
 

 מהות המכרז .1
 

" הלקוחואו " "החברה)להלן: "  להבים -בני שמעון  –עידן הנגב,  פארק תעשיות משותף רהט  .א

הצעות לאספקה, התקנה, חיבור, הפעלה  למזמין( מזמינה בזאת מציעים להגיש "המזמיןואו "

מולטימדיה וכן פריסת  מנ"מ, ותחזוקה שוטפת ומכלול השירותים הנדרשים בקשר למערכות

"(, הכל השירותים" או "השירותתשתיות תקשורת וסיבים אופטיים במשכנה החדש )להלן ביחד: "

 בהתאם ובכפיפות לתנאים ולהוראות המפורטים במסמכי המכרז.

 

את המערכות המוצעות על ידם בהתאם  למזמיןלמכרז על המציעים להציג מסגרת ההצעה ב .ב

לדרישות מסמכי המכרז ובפרט במפרט הטכני המצורף כפרק ב' למסמכי המכרז, לרבות יכולת 

 (. "הפתרון המוצע"אינטגרציה בין המערכות )להלן: 

 

ימים קלנדריים ממועד  10מתום על הזוכה להיות ערוך ומוכן להתחיל במתן השירות לא יאוחר  .ג

 חתימת הסכם ההתקשרות.

 

מובהר, כי כחלק מתכולת העבודה נשוא מכרז זה יידרש המציע אשר הצעתו תיבחר לבצע הנחה  .ד

החדש, בין אם על גבי תעלות רשת ובין אם על ידי שימוש  החברהופריסה של סיבים אופטיים בבניין 

באמצעים כדוגמת צנרת, תעלות ופירים. למען הסר ספק, יובהר כי שיטת הנחת הסיבים תהיה 

 ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. בחברהוהגורמים ההנדסיים  החברהבכפוף להחלטת 

 

ירותים והיא איננה מתחייבות שומרת לעצמה את הזכות להקטין / להגדיל את היקף הש החברה .ה

להתקשר עם מספר ספקים החברה שומרת לעצמה את הזכות כמו כן  להיקף מינמאלי כלשהוא.

למשל על פי תחומי המיכרז )לדוגמא ספק א : תקשורת פאסיבית, ספק ב:  במסגרת מכרז זה

ו מי ו/א החברהבמסגרת ההתקשרות יעניק הזוכה את השירותים על פי הוראת  מולטמדיה (. 

מטעמה ועל בסיס תשלום לפי ביצוע בפועל, שלא על בסיס בלעדיות וללא התחייבות להיקף 

 התקשרות כלשהו. למציע הזוכה לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

 

http://www.idnh.co.il/
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)שלושים וששה( חודשים, כאשר  36תקופת ההתקשרות עם הזוכה לביצוע העבודות הינה למשך  .ו

תוכל )לפי שיקול דעתה הבלעדי( להאריך את תקופת ההתקשרות האמורה בשתי תקופות  החברה

 (. "תקופת ההתקשרות")שנים עשר( חודשים כל אחת )להלן:  12נוספות בנות 

מובהר, למען הסר ספק, כי ביחס למוצרים ו/או שירותים שבהסכם זה אשר קבועה לגביהם תקופת 

אחריות שחורגת מתקופת ההתקשרות כאמור ברישת הסעיף, ימשיכו לחול הוראות ההסכם לענין 

 האחריות עד לסיום תקופת האחריות.   

כן העבודות תבוצענה בשלבים, בניין החדש ועל ההעבודות נשוא מכרז זה שלובות בעבודות בניית  .ז
העבודות לא תבוצענה ברצף, מבנה החדש. על כן יתכן כי הבהתאם להתקדמות קצב הבניה של 
 ותחולנה הפסקות בביצוע העבודות. 

 
הקבלן לא יהא זכאי לכל פיצוי ו/או תשלום ו/או תמורה נוספת בגין ביצוע העבודות בשלבים ו/או 

ביצוע העבודות, כאמור, ולא תהא לו, כל טענה ו/או דרישה ו/או מקטעים ו/או בגין הפסקה זמנית ב
ו/או מי מטעמה, בקשר לכך לרבות טענה בשל מניעת  החברהתביעה, מכל מין וסוג שהם, כנגד 

 רווח.
 

  

 מסמכי המכרז   .2
 

תחת לשונית  www.idnh.co.ilלהוריד מאתר האינטרנט של עידן הנגב  יש המכרז מסמכי את

ש"ח כולל  1000.א בני שמעון אגרת מכרזים בסך של הממכרזים ולשלם במחלקת הגבייה של 

 למעטפת התשלום על הקבלה את לצרף יש". הנגב"עידן  לפקודת בשיק, יוחזרו שלאמע"מ 

 .המכרזים לתיבת והכנסתה סגירתה לפני ההצעה

 

 יחדיו את מסמכי המכרז, ומהווים חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז:המסמכים המפורטים להלן מהווים 

 

כתב הזמנה זה, על נספחיו, הכולל את תנאי המכרז  (1)
 והוראות 

 למציעים, וטופס הצעת המציע
 

 מסמך א' -

 מפרט טכני, מפ"ל –פרק טכני  (2)
 

 מסמך ב' -

 כתב הכמויות –פרק כמותי  (3)
 

 מסמך ג' -

יחול על מתן השירות )להלן: הסכם, על נספחיו, אשר  (4)
 "(.ההסכם"
 
 
 

 מסמך ד' -

 עיון במסמכי המכרז .3

 

 של האינטרנט מאתר להוריד ישאת מסמכי המכרז הכוללים, בין היתר, את תנאי ההתקשרות ניתן  .א

 שמעון בני א.המ של הגבייה במחלקת ולשלם מכרזים לשונית תחת www.idnh.co.il הנגב עידן

 לצרף יש". הנגב עידן" לפקודת בשיק, יוחזרו שלא מ"מע כולל ח"ש 1000 של בסך מכרזים אגרת

מובהר בזאת, .המכרזים לתיבת והכנסתה סגירתה לפני ההצעה למעטפת התשלום על הקבלה את

http://www.idnh.co.il/
mailto:anat@bns.org.il
http://www.idnh.co.il/
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וקניינה הבלעדי, והם נמסרים  החברהכי מסמכי המכרז, על צרופותיהם, הינם רכושה הבלעדי של 

כאמור במכרז זה בלבד, ולא לשום מטרה אחרת, למזמין למציעים בהשאלה, למטרת הצעת הצעות 

בכל עת, של וכי כל זכויות הבעלות, לרבות זכויות היוצרים, בכל המסמכים האמורים, הינן, ותהיינה 

 בלבד. החברה

 

המכרז לא יעתיק את מסמכי המכרז )או חלק מהם( ולא ישתמש  מקבלבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .ב

לא יאוחר למזמין בהם )או בחלק מהם( אלא למטרת הגשת הצעות כאמור במכרז זה, ויחזירם 

 מהמועד האחרון להגשת הצעות. 

 

זו, כמי שבדק את כל פרטי השירותים שעליו רואים את המציע כמי שקרא את כל מסמכי הזמנה  .ג

ליתן ואת כל הנתונים שנדרשו לו, וכן כמי שאסף את כל המידע הנחוץ לו לצורך הגשת הצעתו. 

לאחר הגשת ההצעות, לא תתקבלנה כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות מצד מציע בנוגע לקשיים 

אחרים אשר לא ידע אותם ו/או לא צפה אותם ו/או להפרעות בזמן מתן השירותים ו/או ביחס לעניינים 

 מראש.

 
 המציע מצהיר בעצם הגשת הצעתו כי אין לו טענות ביחס למסמכי המכרז וההוראות הקבועות בו.  .ד

 

המציע מתחייב כי כל מסמך, מידע, פרטים ונתונים מכל סוג שהוא, לרבות נתונים ו/או סודות  .ה

ידיעתו, בין במישרין ובין בעקיפין, או יופקו על ידו, ( שיגיעו ל"המידע")להלן: החברהמסחריים אודות

בקשר עם ביצוע השירותים על פי מכרז זה, יישמרו על  ידו בסודיות מלאה ומוחלטת. המציע מתחייב 

לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים כדי למנוע גישה של צד שלישי כלשהו למידע בכל צורה בה 

את כל המסמכים אשר ניתנו לו לצורך  החברהה יחזיר לידי יהיה אגור. מציע אשר הצעתו לא התקבל

 הגשת הצעתו לרבות תכניות, שרטוטים, מפרטים וכדומה.

 הוראות כלליות לתנאי הסף .4

 

רשאים להשתתף במכרז ולהגיש הצעות אך ורק מציעים אשר נכון למועד האחרון להגשת הצעות,  .א

 , המפורטים להלן.הצעותיהם עומדות במלוא התנאים המוקדמים להגשת הצעות

 

 ההגדרות למונחים הבאים יהיו כדלקמן:

 

 שטחים ציבוריים, לרבות אזורי המתנה בלובי, חניונים, גינה וכו'. -"מרחב ציבורי" 

 , מערכות אלחוטיות, מערכות הפעלה וכיוצ"ב.WIFIמחשבים, תקשורת,  -" IT"מערכות 

, וכל מערכת KVMמסכים, מטריצות, כבלי אודיו וידאו, מערכות  –"מערכות מולטימדיה" 

 המשמשת לקליטת מקורות וידאו ואודיו ולתצוגה שלהם.

 בהתקשרות ישירה מול מזמין העבודה. –"קבלן ראשי" 

 

שמות העובדים, אשר יוצגו ע"י המציע יהוו את צוות ההקמה בפועל של הפרויקט ויידרשו  .ב

, זאת במידה והצעתו החברהות אקטיבית בשטח ו/או בישיבות עפ"י הצורך ועפ"י דרישת לנוכח

כמו כן, יודגש כי על קו"ח ותעודות, אשר יצרף המציע, לשקף את של המציע תקבע כהצעה הזוכה. 

ניסיונו של העובד בתחום הנדרש. התעודות אשר יצרף המציע ביחס לכל עובד יהיו בהתאמה לציוד 

 מוצעות על ידי המציע במכרז זה.ולמערכות ה

http://www.idnh.co.il/
mailto:anat@bns.org.il
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 תנאי הסף .5

 

 :תנאי סף כלליים 5.1

 המציע רכש את מסמכי המכרז.  .א

 

המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית אשר הוצאה על ידי בנק ישראל לבקשת המציע,  .ב

)עשרה אחוזים(  %10, על סך מ"י שמעון ולהבים בעת משותף רהט בנעידן הנגב א.לפקודת 

מע"מ, בנוסח המצורף כנספח א' לכתב הזמנה זה, ואשר תקפה  כוללתמסכום הצעתו כשהיא 

 )תשעים( ימים מהיום האחרון להגשת ההצעות למכרז. 90יהיה עד לתום 

 המציע השתתף במפגש המציעים. .ג

 המציע הינו יחיד תושב ישראל או תאגיד שהתאגד כדין בישראל. .ד

ובעל אישורים על ניכוי מס המציע הינו עוסק מורשה לצורך מע"מ, מנהל ספרי חשבונות כחוק  .ה

 במקור מטעם פקיד השומה.

 .1976-המציע עונה על התנאים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  תשל"ו .ו

 

 תנאי סף מקצועיים כלליים: 5.2

 

 . ISO 9001:2015המציע הינו בעל תעודת הסמכה תקפה על שמו, מאת מכון התקנים  .ז

המציע, או קבלן המשנה מטעמו, הנו בעל רישיון למתן שירותי נס"ר, בתוקף, ממשרד  .ח

 התקשורת. 

קב' א  240וענף  1קב' א סיווג  160על המציע להיות קבלן רשום אצל רשם הקבלנים בענף  .ט

 1סיווג 

 המציע הינו מתקין מוסמך מאת יצרן/ני המערכות המוצעות* או מטעם נציגו/ם הרשמי בארץ.  .י

 *לעניין סעיף זה מערכות מוצעות יכללו את מערכות התוכנה וכל רכיב המופעל חשמלית.

 
 

 תנאי סף להוכחת חוסן כלכלי: 5.3
 

מיליון ש"ח )עשרה מיליון שקלים( )לא כולל  10המציע הינו בעל מחזור כספי שנתי של לפחות  .יא

תקנה של  , בכל הנוגע לשירותי אספקה וה2018, 2017, 2016מע"מ(, בכל אחת מהשנים 

מערכות אבטחה לרבות פריסת והתקנת אביזרי הקצה של המערכת ותשתיות תקשורת 

 ייעודיות. 

)שלושה( פרויקטים  3לפחות  2016-2018המציע ביצע וסיים בתחומי מדינת ישראל בין השנים  .יב

,  בהיקף כספי של לפחות ITכקבלן ראשי, בתחום פריסת תשתיות תקשורת ייעודיות למערכות 

  ון ש"ח )לא כולל מע"מ(, ביחס לכל פרוייקט.מילי 1

 

בנוגע לכל  24/7/364המציע מפעיל בתחומי מדינת ישראל מערך שירותי תחזוקה זמין  .יג

, מערכות מולטימדיה  וכן במהלך שלוש שנים לפחות, בין השנים ITהתשתיות הבאות: מערכות 

)שני(  2עם לפחות  24/7/364, היו למציע הסכמי מתן שירות ותחזוקה זמינים 2016-2018

)מאה אלף( ש"ח )לא כולל  100,000לקוחות שונים, בכל שנה, בהיקף כספי שנתי של לפחות 

 .)שנים עשר( חודשים לפחות 12מע"מ(, וכל הסכם שכזה היה רציף למשך 
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 .24/7/364לצורך סעיף זה מערך שירותי תחזוקה יכלול מוקד טלפוני וטכנאים זמינים *

 

 הוכחת יכולת הנדסית: תנאי סף ל 5.4

 

 טו', טז': לעניין סעיפים 

 משני תחומים.להלן מובהר כי אין באפשרות המציע להציג עובד אחד כמומחה ביותר  

החודשים )או יותר( שקדמו למועד פרסום  12המציע מעסיק, כעובדים מן המניין וברצף, במהלך  .יד

)שלוש( שנים לפחות, בין השנים  3)ארבעה( עובדים בעלי ניסיון מוכח של  4המכרז, לפחות 

 , בתחום מערכות האבטחה, כמפורט להלן: 2016 -2012

 ות ניהול רשתות תקשורת.לרב ITבמערכות  מוכחלפחות עובד אחד בעל ניסיון  .1

 לפחות עובד אחד בעל נסיון במערכות מולטימדיה לרבות מערכי אודיו ווידאו .2

 לפחות עובד אחד שהינו בעל תעודת חשמלאי מוסמך או חשמלאי ראשי עפ"י דין.  .3

 
החודשים )או יותר( שקדמו למועד פרסום  12המציע מעסיק, כעובדים מן המניין וברצף, במהלך  .טו

)שני( מנהלי פרויקטים כשכל אחד מהם הינו בעל השכלה רלוונטית*, ובעל  2ת המכרז, לפחו

ניסיון של שלוש שנים לפחות כמנהל פרוייקט, וניהל באופן ישיר בתקופה זו, לפחות פרויקט 

)שני( מיליון ש"ח )לא כולל מע"מ(, או מספר  2אחד בתחום המערכות  הרלוונטיות בהיקף של 

)חמישה( מיליון ש"ח )לא כולל מע"מ( לפחות, ובלבד  5ומד על פרויקטים שסכומם הכולל ע

)חצי( מיליון ש"ח )לא כולל  0.5 -שהסכום המינימלי לפרויקט מהפרויקטים כאמור לא יפחת מ

 מע"מ(.  

 

 לעניין סעיף זה: 

*השכלה רלוונטית משמעותה תעודה/תואר )בהתאמה( טכנאי או הנדסאי או מהנדס בתחום 

 וניקה או התקשורת או מדעי המחשב. החשמל או  האלקטר

 

 

 תנאי סף להוכחת ניסיון בתשתיות תקשורת : 5.5

 

המציע או קבלן המשנה מטעמו הינו מתקין מוסמך מטעמם של יצרן/ני מערכות התקשורת  .טז

פאסיבית, אקטיבית ומערכות מולטימדיה בכללותן וככזה הינו בעל הרשאה לספק ולהתקין את 

הציוד והמערכות. ובנוסף הינו בעל ניסיון, במהלך השנתיים שקדמו למועד פרסום המכרז, 

 החדש. החברהדרש במשכן בהנחת תשתיות תקשורת כנ

המציע או קבלן המשנה מטעמו מעסיק כעובדים מן המניין, במהלך שלוש השנים שקדמו למועד  .יז

)שלושה( אנשי התקנות של מערכות אופטיות, אשר  3פרסום המכרז לפחות, וברצף, לפחות 

עברו הסמכה על המערכות האופטיות המוצעות להתקנה בפרויקט. ההסמכה תהיה רשמית 

 יצרן הציוד המוצע ותהיה בתוקף במועד הקבוע להגשת הצעות למכרז.  מטעם
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 מסמכים להוכחת עמידה בתנאי הסף  .6

 

להוכחת תנאי הסף, המציע נדרש לצרף להצעתו את כל האישורים, הפרטים והמסמכים הרלוונטים 

 המפורטים להלן, אשר יהוו חלק בלתי נפרד מהצעת המציע:

 

 א' על המציע לצרף קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז. 5.1לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף  .א

 

להלן, על המציע לצרף ערבות בנקאית  9ב', וכמפורט בסעיף  5.1לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף  .ב

 בנוסח המצורף כנספח א' לכתב ההזמנה.

 

 המציע.ג' על המציע לצרף פרוטוקול כנס מציעים חתום על ידי  5.1לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף  .ג

 
 ד' על המציע לצרף: 5.1לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף  .ד

 יש לצרף צילום תעודת הזהות של המציע. -אם המציע הינו יחיד  .1

 יש לצרף מסמכים כדלקמן: –אם המציע הינו תאגיד  .2

 אישור עדכני, בנוסח המצורף כנספח ב', מאת עורך דין או רואה חשבון בדבר: .א

בעלי המניות או החברים או השותפים שמות, מספרי זהות וכתובות של  .1

 במציע ושיעור אחזקותיהם במציע;

 שמות, מספרי זהות וכתובות של מנהלי המציע; .2

שמות, מספרי זהות של כל מורשי החתימה של המציע, וכן אישור עו"ד על  .3

כך שהחתום/ים על מסמכי המכרז בשם המציע חתם/ו בפניו, וכי הוא/הם 

פי כל דין לחייב בחתימתו/ם -של המציע ועל פי מסמכי היסוד-מוסמך/ים על

 את המציע לכל דבר ועניין.

ידי עורך דין( של תעודת הרישום של המציע -צילום מאושר כנאמן למקור )על .ב

 כתאגיד בישראל.

 תדפיס עדכני של המציע מאת רשם החברות. .ג

 
 ה' על המציע לצרף: 5.1לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף  .ה

 מורשה.צילום תעודת עוסק  .1

 

אישור מפקיד שומה, רואה חשבון או יועץ מס, או העתק מאושר כנאמן במקור )על ידי עורך  .2

דין( של אישור כאמור, המעיד על כך, שהמציע מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו 

, או שהוא 1975-לנהלם על פי פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ וחוק מס ערך מוסף, תשל"ו

וכן כי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו, ולמנהל מס ערך מוסף פטור מלנהלם, 

 ;1975-על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו

 אישור תקף של רשות המסים על פטור מביצוע ניכוי מס במקור או על שיעור הניכוי. .3

 

 סח המצורף כנספח ג'.  ו' על המציע לצרף תצהיר בנו 5.1לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף  .ו

http://www.idnh.co.il/
mailto:anat@bns.org.il


7 
 

 
 ___________         להבים צומת - משותף תעסוקה פארקעידן הנגב           
  חתימה וחותמת      8532400 הנגב .נ.ד ,קמה בית צומת ,שמעון בני אזורית מועצה

 anat@bns.org.ilדוא"ל www.idnh.co.il 073- 2572106'לט

ז' על המציע לצרף תעודת הסמכה בתוקף על שמו  5.2לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף  .ז
ISO9001:2015.. 

ח' על המציע לצרף רישיון בתוקף על שמו. לחלופין, במידה  5.2לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף  .ח
תקשרות עם קבלן והמציע עומד בתנאי זה באמצעות קבלן משנה מטעמו, עליו לצרף הסכם ה

 המשנה ורישיון בתוקף על שם קבלן המשנה.

על המציע לצרף תצהיר בנוסח  -טז' -טו' 5.4יד', -י' 5.3ט',  5.2לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף:  .ט
 המצורף כנספח ד' על נספחיו. 

יח' על המציע לצרף תצהיר בנוסח המצורף כנספח ה על -יז' 5.5 לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף .י
יו. לחלופין, ככל שהציע עומד בתנאים אלה באמצעות קבלן משנה, עליו לצרף תצהיר בנוסח נספח

 המצורף כנספח ה)א( על נספחיו.

 התחייבות המציע להמצאת נספחי הביטוח הנדרשים במסגרת מכרז זה בנוסח המצורף כנספח ו'. .יא

בהתאם לסעיף  החברהידי -לשאלות הבהרה והודעות עדכון שיישלחו למציעים על החברהתשובות  .יב

. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת, ידי המציע-כשהן חתומות על –אם וככל שיהיו כאלה  –להלן  16

ידו, הובנו, ונלקחו בחשבון -מובהר כי חתימת המציע על מסמכים אלה משמעה כי הללו התקבלו על

  בעת הכנת ההצעה.
 

, 1992-חובת המכרזים, התשנ"בב לחוק 2ככל שמדובר בעסק בשליטת אישה, כהגדרתו בסעיף  .יג

 יצרף המציע אישור של רואה חשבון ותצהיר כנדרש שם.

 

 מסמכים נוספים .7

 

כל מציע נדרש לצרף להצעתו את כל האישורים, הפרטים והמסמכים המפורטים להלן, אשר יהוו חלק 

 :בלתי נפרד מהצעת המציע

 הצעת המציע בנוסח המצורף כנספח ז'. .א

 לרבות תרשים מבנה ארגוני.תיאור כללי של המציע,  .ב

 
 החלטת ועדת המכרזים .8

 ועדת המכרזים רשאית שלא לדון, ולפסול, הצעה שלא יצורפו אליה כל המסמכים המפורטים, או  .א

 חלקם. 

 
ועדת המכרזים תהיה רשאית לדרוש מכל מציע להגיש לה כל מסמך ו/או מידע שיידרש על ידה,  .ב

ים לגבי הצעת המציע, ובחינת עמידתו בתנאי המכרז, לרבות לצורך קבלת הבהרות ו/או פרטים נוספ

וכן לאפשר למציע אשר לא המציא עם הצעתו מסמך, אישור, היתר, רישיון או כל מסמך או פרט 

אחר, להשלים את הצעתו לוועדת המכרזים ו/או המלצות ו/או אישורים בכל הקשור להוכחת עמידתו 

 ידי ועדת המכרזים. -רק זמן קצוב שיקבע עלבתנאי הסף של המכרז שפורטו לעיל, והכל תוך פ

ועדת מכרזים שומרת לעצמה את הזכות לבצע בדיקות כלכליות או אחרות אודות המציע, לפי שיקול  .ג

דעתה, לרבות בקשת דוחות כספיים, מידע עסקי וכד', והמציע, בהגישו את הצעתו, מתחייב להעביר 

 לועדת המכרזים כל מסמך שתבקש, כאמור. 
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ידי -כרזים תהא רשאית לבקר בכל משרד, מפעל, מתקן או אתר, המוחזק או מופעל עלועדת המ .ד

המציע, וכן לבקש ולקבל כל מידע ביחס למציע ו/או לטובין ו/או לשירותים המוצעים, הן מאת 

הממליצים ו/או לקוחות הפרויקטים המוצגים על ידי המציע, כולם או חלקם, לבקר באתרי הלקוחות, 

חות המציע, בתאום או שלא בתאום עם המציע, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי עם או ללא נוכ

-והמוחלט ובכפוף לכל דין. וכן, הוועדה תהא רשאית לבקר באתרים שבהם הוקם פרויקט דומה על

 ידי המציע וזאת לצורך השוואה והתרשמות מהמציע.

 

עת הוועדה מבוססת על ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות לפסול על הסף הצעה אשר לד .ה

הבנה מוטעית של נושא המכרז ו/או על הנחות בלתי נכונות ו/או שהמחירים שצויינו בהצעה אינם 

ומבלי שתצטרך  החברהסבירים וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של ועדת המכרזים של 

 ליתן על כך כל הסבר למי מבין המציעים ובכפוף לכל דין.

 

א רשאית להתחשב, בין השאר, ביכולתו של המציע, בניסיונו ובכישוריו של וועדת המכרזים תה .ו

המציע ליתן את השירות הנדרש, במחיר הצעתו ובכל מסמך או פרט אחר שנדרש המציע להציג 

 פי תנאי המכרז והוראותיו.-על

 

לפי  POCוועדת המכרזים תהא ראשית לדרוש מהמציע הצגה של דוגמאות ציוד ומערכות וכן  .ז

 דרישה.

 

מבלי לפגוע באמור לעיל, מוסמכת וועדת המכרזים לבחון כושרו של המציע, גם על סמך ניסיונה  .ח

 עימו. החברההקודם של 

 

על כתב הזמנה זה ויתר מסמכי המכרז תחולנה גם כל הוראות פקודת העיריות )נוסח חדש( ותקנות  .ט

 , הנוגעות לעניין.1987-העיריות )מכרזים(, תשמ"ח

 

וועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות לפסול על הסף כל טכנולוגיה מוצעת שאינה עונה לדעתה  .י

וביצועיה לא היו לשביעות  החברהידי -ו/או טכנולוגיה שנוסתה בעבר על החברהעל מלוא דרישות 

 רצונה המלאה.

 

 איכותיהבמקרה שבו תהינה הצעות זהות לאחר שקלול ציון סופי, ההצעה שקיבלה את הניקוד  .יא

הגבוה ביותר היא תיבחר כהצעה הזוכה. במקרה בו עדיין תהינה הצעות זהות, ההצעה שקיבלה 

 היא תבחר כהצעה הזוכה.  בתת פרק מערכת השו"ב במפרט הטכניאת ניקוד האיכות הגבוה ביותר 

 

אם לא תכנס לתוקף ההתקשרות עם הזוכה או תבוטל ההתקשרות מסיבה כלשהי, בכל שלב,  .יב

רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות למציע שדורג במקום הבא  תהא החברה

ולחתום אתו על הסכם התקשרות כאילו היה הזוכה במכרז, בהתאם לתנאי המכרז ולהצעתו של 

 אותו מציע. 

 

 ערבות המכרז .9
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על המציעים להגיש את הערבות באופן מדויק וזהה לנוסח המופיע בנספח א' לכתב ההזמנה.  .א

תשומת לב המציעים, כי הצעה שתוגש עם ערבות בנוסח שונה מהנוסח שצורף למסמכי המכרז 

יש לציין  -עלולה להיפסל יחד עם ההצעה. בכלל זה נדרשת תשומת לב המציעים לסכום המבוקש

ערבות  במסמך הערבות את סכום הערבות הנדרש, ואין לציין במסמך הערבות כי הסכום כולל מע"מ.

 המילים "כולל מע"מ" תיפסל ותגרור עמה פסילת ההצעה.שייווספו לה 

יום מהיום  180הערבות תעמוד בתוקפה, לכל המאוחר, החל ממועד הגשת ההצעות ועד לתום  .ב

באופן חד צדדי אל  החברההאחרון להגשת הצעות למכרז על אף האמור, במידת הצורך, תפנה 

( ימים נוספים. המציע יישא בכל אה ושמוניםמ) 180-הבנק הערב, ותקופת הערבות תוארך ב

ההוצאות הכרוכות בהארכת תוקפה של ערבות ההצעה כאמור. לא הוארך תוקף ערבות ההצעה 

, מטעם זה בלבד, לפסול את הצעת המציע ולחלט את ערבות החברהכאמור לעיל, תהא רשאית 

נוספת אחת או יותר תהא רשאית להאריך את הערבות לתקופת  החברהההצעה, כולה או חלקה. 

 ימים. 360מעבר לאמור לעיל ובלבד שהארכת הערבות במצטבר לא תעלה על 

האמור בסעיף ג' לא יחול במקרה בו קיים הליך תלוי ועומד בבית משפט מוסמך, הנוגע למכרז זה,  .ג

ולפי דרישתה תוארך הערבות עד לתום ההליך  החברהשאז בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של 

 ומתן פסק דין חלוט בו.

 

צדדית -ערבות המכרז תהא אוטונומית, בלתי מותנית וניתנת לחילוט על פי דרישה בכתב חד .ד

תצטרך  החברהכל חובה להוכיח או לנמק דרישתה, ובלי ש החברה, בלי להטיל על החברה של

 וסף על דרישת החילוט.להציג לבנק כל מסמך ו/או ראיה כלשהו נ

 

תהיה רשאית להורות  החברהעל פי כל דין ו/או הסכם, למזמין בלי לגרוע מכל סעד אחר המוקנה  .ה

 על חילוט ערבות המכרז, כולה או חלקה, ובכלל זה בכל אחד מהמקרים הבאים:

 המציע נהג במהלך המכרז בערמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים; ו/או (1)

 לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק; ו/אוהמציע מסר  (2)

 המציע חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד להגשת הצעות; ו/או (3)

אחרי שנבחר ליתן את השירות במכרז, המציע לא פעל לפי ההוראות הקבועות במסמכי המכרז  (4)

 על ההסכם עימו. החברהשקיומן מהווה תנאי מוקדם לחתימת 

 

ידי מציע שלא נבחר ליתן את השירות במכרז תוחזר למציע הנ"ל, לאחר -בות מכרז שהוגשה עלער .ו

 ידי הזוכה במכרז.-שתופקד ערבות ביצוע על

 

)ארבעה עשר( ימי  14בוטל המכרז, מכל סיבה שהיא, תוחזרנה ערבויות המכרז למציעים, תוך  .ז

 עבודה ממועד ביטול המכרז כאמור.

 

להלן על ידי המציע הזוכה בידי  11-ו 10בכפוף להפקדת ערבות הביצוע והבדק כאמור בסעיפים  .ח

 החברה, ולקיום כל יתר ההוראות הקבועות במסמכי המכרז המהוות תנאי מוקדם לחתימת החברה

 ידיו.-תשיב לזוכה את ערבות המכרז שנמסרה על החברהעל ההסכם, 

 

 רפה לה ערבות המכרז.ועדת המכרזים לא תדון בהצעה שלא צו .ט
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 ערבות ביצוע .10

מבלי לגרוע מיתר התחייבויותיו של הזוכה שנבחר ליתן את השירות על פי מסמכי המכרז, לא יאוחר  .א

למזמין )ארבעה עשר( ימים מקבלת ההודעה על בחירתו למתן השירות, ימציא הזוכה  14מתום 

על ידי בנק ישראל לבקשת המציע, ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית, אוטונומית אשר הוצאה 

)עשרה אחוזים( מסכום  %10, על סך מ"י שמעון ולהבים בעת משותף רהט בנעידן הנגב א.לפקודת 

 מע"מ. כוללתהצעתו כשהיא 

מאה )180ערבות הביצוע תהא בתוקף משך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם ועד לתום  .ב

 ( ימים לאחר תום תקופת ההתקשרות כאמור. ושמונים

 

את ערבות הביצוע, כאמור לעיל, ייחשב הדבר כאי עמידתו  החברהלא יפקיד הזוכה במכרז בידי  .ג

על ההסכם עימו, וכעילה לחילוט ערבות  החברהבתנאי המכרז המהווים תנאי מוקדם לחתימת 

 המכרז שמסר.

 ערבות בדק  .11

המכרז, לא יאוחר מבלי לגרוע מיתר התחייבויותיו של הזוכה שנבחר ליתן את השירות על פי מסמכי  .א

)ארבעה עשר( ימים מקבלת ההודעה על בחירתו למתן השירות, לשם הבטחת אחריות  14מתום 

כתב ערבות  החברהו/או צדדים שלישיים בגין נזקים, ימסור הקבלן לידי  החברההקבלן וכן להבטחת 

 "(.ערבות הבדקמהיקף ההצעה הכספית )להלן: " 1.5%בנקאית בשיעור של 

   

רשאית, לפי שיקול דעתה, לדרוש מאת הקבלן לעדכן את סכום ערבות הבדק, כך  תהא החברה .ב

שסכום זה יתבסס על סך העבודות שביצע הקבלן, ובמקרה כאמור, הקבלן יהא מחויב להמציא 

 לכך. החברה)ארבעה עשר( ימים מקבלת דרישת  14ערבות בדק מעודכנת כאמור, תוך למזמין 

 

, החברהערבות הבדק תהיה אוטונומית, בלתי מותנית וניתנת לחילוט על פי פנייה חד צדדית של  .ג

ללא כל דרישה להוכחת נזק ו/או להנמקה וללא צורך לדרוש תחילה את סכום ערבות הבדק מאת 

 הקבלן.

 

 36-יום לאחר תום תקופת האחריות, אשר בכל מקרה לא יפחת מ 60תוקף ערבות הבדק יהיה  .ד

אחריות, ממועד מסירת העבודות שבוצעו על ידי הזוכה במכרז. מובהר, שככל שהעבודות  חודשי

 יום לאחר מועד סיום האחריות לכלל העבודות. 60ימסרו במועדים שונים, אזי תוקף הערבות יהיה 

 

ערבות הבדק תהא צמודה למדד כאשר מדד הבסיס יהא המדד בגין החודש שבו ניתנה ערבות  .ה

והמדד הקובע יהא המדד בגין החודש בו תחולט הערבות ובלבד שסכום הערבות  החברההבדק לידי 

במועד החילוט לא יפחת מהסכום היסודי )כלומר, היה והמדד הידוע במועד חילוט הערבות יפחת 

 לא יפחת סכום ערבות הבדק(. -ביחס למדד הידוע במועד מסירת ערבות הבדק 

 

הארכה של ההתקשרות, סכום ערבות הבדק יעודכן  במועד סיום תקופת ההתקשרות ו/או תקופות .ו

מסך העבודות שביצע הקבלן אשר נותרה להן תקופת אחריות, הקבלן יהא  10%כך שיעמוד על סך 
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)ארבעה עשר( ימים מקבלת דרישת  14ערבות בדק מעודכנת כאמור, תוך למזמין  מחויב להמציא 

 לכך. החברה

 

 מפגש מציעים  .12

, 5הקיימות חוב רכתובת: , בית עידן הנגבב ,11:00בשעה  14.05.2019ביום יתקיים מפגש מציעים 

. מודגש, כי מציע אשר לא יובהר, כי ההשתתפות במפגש המציעים הינה חובה. ת עידן הנגב"אזה

 ישתתף במפגש המציעים לא תתאפשר השתתפותו במכרז. 

 המציעים כאמור.ועדת המכרזים לא תדון בהצעתו של מציע אשר לא השתתף במפגש 

 

 ההצעה; איסור הכנסת שינויים  .13

 

הגשת הצעה על ידי מציע תהווה לכל דבר ועניין הסכמה מצדו של המציע לכל ההוראות, התנאים  .א

 והתניות הכלולים במסמכי המכרז.

 

על המציע לבדוק בעצמו ובאופן עצמאי את מסמכי המכרז, את היקף ומאפייני השירות, וכן כל נתון  .ב

משפטי, כלכלי, עסקי, תפעולי או אחר, הרלוונטי, לדעתו של המציע, להליך המכרז, למתן ופרט 

 השירות ולכלל התחייבויותיו של המציע על פי מסמכי המכרז.

יודגש כי הצעה תכסיסנית, כגון: הצעה המשלבת שילוב מכוון של מחירים גבוהים לחלק מן הרכיבים  .ג

לעלויות הריאליות של העבודה )טכניקה המכונה ומחירים נמוכים לאחרים וזאת לא בהתאם 

"Shifting .עלולה להביא לפסילת ההצעה )" 

 
 מובהר בזאת, כי הצעת המציע תהא סופית, ותעמוד בתוקפה, כהצעה בלתי הדירה. .ד

 
 , כמפורט להלן. תלת שלביהמכרז הינו מכרז  .ה

 
)בהתאם להוראות המציע ישלים במסמכי המכרז את כל הפרטים המיועדים להשלמה על ידיו  .ו

להלן. למניעת  18הקבועות במסגרת מסמכי המכרז(, ויחתום על מסמכי המכרז, כאמור בסעיף 

 ספק, על המציע לחתום, במסגרת הצעתו, גם על ההסכם המצורף כחלק ממסמכי המכרז.

 
המציע יגיש הצעתו מבלי לבצע בנוסח המודפס של מסמכי המכרז כל תיקון, שינוי, השמטה,  .ז

 , התניה או תוספת.הסתייגות

 
תהא רשאית לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון כאמור, משום הסתייגות המציע מתנאי  החברה .ח

 המכרז, ולפסול את הצעתו של המציע.

 
בהגשת הצעתו, ניתנת מטעם המציע הסכמתו, ככל שזו נדרשת, כי ועדת המכרזים תהא רשאית  .ט

תנאי המכרז כוללים הסכמה מראש כי להציג את הצעתו בפני המציעים האחרים. יובהר, כי 

. ההצעה הכספית והסעיפים הנוגעים לעמידה בתנאי הסף לא ייחשבו סוד מסחרי או מקצועי

ידי המציע, תוך סימון -עתו כוללת פרטים חסויים, יצוין הדבר במפורש עלבמקרה שהמציע סבור שהצ

הפרטים החסויים לטעמו כאמור והנימוקים להיותם של הפרטים חסויים. למניעת ספק, מובהר בזאת 

במפורש, כי שיקול הדעת הבלעדי באשר לקיומו של פרט חסוי ו/או סוד מסחרי כלשהו, מסור לוועדת 
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אשר בהגשת הצעתו יציין כמתואר לעיל כי פרטים מסוימים בה חסויים בפני  המכרזים בלבד. מציע

 מציעים אחרים באם יזכה, פרטים אלו לא יהיו גלויים בפניו באם לא יזכה ויבקש עיון בהצעה הזוכה.

 

 בחירת ההצעה הזוכה  .14

 

-)ארבעים אחוזים( מדד כמותי ו 40%-פי מדד משוקלל אשר יורכב מ-ההצעה הזוכה תבחר על .א

)שישים אחוזים( מדד איכותי, הכל כמפורט להלן. ההצעה אשר תקבל את הציון המשוקלל   60%

 הגבוה ביותר תהא ההצעה הזוכה. 

 

+ הניקוד בגין המדד  60% נוסחת הציון המשוקלל היא: הניקוד בגין המדד האיכותי כפול

 = סה"כ הציון המשוקלל להצעת המציע.  40%הכמותי כפול 

 

 , כדלקמן:  שלבים בשלושהבדיקת ההצעות תעשה  .ב

 
בחינת עמידה בתנאי הסף. הצעותיהם של מציעים שלא תעמודנה בכל תנאי הסף  – שלב א' .א

במצטבר, תיפסלנה. רק הצעותיהם של מציעים העומדים בכל תנאי הסף תעבורנה לשלב הבא 

 18המפורטות בסעיף של דירוג ההצעות. יודגש כי מציע אשר לא עמד בכל דרישות ההגשה 

להלן, הצעתו עלולה להיפסל, ולא לעבור לשלב בדיקת המענה האיכות ו/או המחיר וכי לא תהיה 

 לו כל טענה או זכות לטענה כל שהיא בעניין זה. 

 

 

דירוג איכותי של ההצעות ומתן ניקוד להצעתו של כל מציע בהתאם למפ"ל, על ידי  - שלב ב' .ב

נקודות, כאשר  85)ב(. על ההצעות המציעים לקבל לכל הפחות 15צוות מקצועי כהגדרתו בסעיף 

על המציע לקבל ציון מינימאלי  –כמפורט בהרחבה במפ"ל  -בפרק בחינת איכות מערכת השו"ב 

צעתו של מציע שלא עומדת בתנאים אלו עלולה להיפסל ולא לעבור נק'. ה 17.5של לפחות 

 לשלב בדיקת הצעת המחיר וכי לא תהיה לו כל טענה או זכות לטענה כל שהיא בעניין זה. 

 

פתיחת הצעות המחיר של המציעים, אשר עמדו בתנאים הקבועים ביחס לשלב ב',  -שלב ג'  .ג

 קוד בגין המדד הכמותי: חישוב הניומתן ציון מחיר בהתאם לקבוע להלן. 

נקודות וכל שאר ההצעות ידורגו ביחס אליה,  100ההצעה עם המחיר הנמוך ביותר תקבל 

)לדוגמא: אם ההצעה הזולה  100בהתאם לנוסחה שלהלן: הצעת המציע/ ההצעה הזולה ביותר *

 ) 100X  9/10אז הנוסחה היא  10והצעת המציע הנה  9היא 

 

להלן, הצעתו עלולה להיפסל ולא  18בכל דרישות ההגשה בסעיף יודגש כי מציע אשר לא עמד  .ד

 לעבור לשלב הניקוד המשוקלל וכי לא תהיה לו כל טענה או זכות לטענה כל שהיא בעניין זה. 

 

 ציון מרכיב האיכות .15

פי הרכיבים והמשקולות המפורטים במפ"ל שבנספח ב -ציון מרכיב האיכות של כל מציע יקבע על .א

 לפרק הטכני.
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בחינת ההצעות תבוצע על ידי צוות בחינה מקצועי, אשר יכלול את נציג אגף המחשוב ויועץ מקצועי  .ב

, אשר יגיש את המלצותיו לציון האיכות לוועדת המכרזים לשם אישורה )מובהר החברהחיצוני של 

רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט,  החברהכי הניקוד לא יהא יחסי בין המשתתפים(. 

ת את הרכב צוות הבחינה המקצועי, מבלי שתצטרך לתת על כך כל דיווח ו/או הסבר למי מבין לשנו

 המציעים ובכפוף לכל דין.

מובהר במפורש, כי ניקוד הצעות המציעים, בהתאם לקבוע במפ"ל, ייעשה במספרים שלמים  .ג

ן ציון במספר מת -ובשברים עשרוניים, ברמת דיוק של שתי ספרות מימין לנקודה העשרונית )היינו 

בשבר בעל מכנה מאה(, כאשר ניקוד שתוצאתו חורגת מרמת הדיוק האמורה  שלם וכן )לפי העניין(

של שתי ספרות מימין לנקודה העשרונית, יעוגל לתוצאה בעלת עד שתי ספרות מימין לנקודה 

 העשרונית, למספר הקרוב ביותר.

הצעה המיטבית, בהתייחס לכל אחד מובהר במפורש, כי ניתן יהיה לבחור ביותר מהצעה אחת כ .ד

מהמדדים השונים של ניקוד ההצעה, וכי ייתכן שמספר מציעים כאמור יקבלו ניקוד זהה במדד 

 כלשהו או בכלל ציון האיכות.

 

 עדיפות בין מסמכים; הבהרת מסמכי המכרז .16

 

בכל מקרה של סתירה ו/או הבדל ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות בין הוראות המסמכים השונים  .א

המהווים את מסמכי המכרז, יהיה סדר העדיפות בין המסמכים השונים כדלקמן )בסדר עדיפות 

 יורד(: המפרט הטכני, כתב הכמויות, ההסכם, כתב הזמנה זה. 

 

סמכי המכרז ו/או סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות גילה מציע אי בהירות ו/או דו משמעות במ .ב

  מיוםיאוחר בכתב )בקובץ וורד(, לא  למזמיןהמסמכים השונים המהווים את מסמכי המכרז, יפנה 

תשיב הוראות בכתב בדבר  החברהו  yuval@triplet.co.ilבאמצעות דואר אלקטרוני:  21.05.2019

 הפירוש שיש לנהוג לפיו, ופירוש זה יחייב את כל המציעים לכל דבר ועניין. 

 

שאלות הבהרה בכתב בנוגע למסמכי למזמין  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המציעים רשאים להפנות  .ג

שאלות כאמור תענה על  החברהו  ,21.05.2019יום המכרז, ובלבד שהן תימסרנה לא יאוחר מאשר 

 החברהוהודעה עליהם תינתן על ידי  החברהבכתב. למניעת ספק, רק תשובות בכתב תחייבנה את 

 לכל מי שרכש את מסמכי המכרז ו/או עיין בהם.

 

 בלבד, בקבצים הניתנים לעריכה בלבד, בפורמט שלהלן: wordתהא בקובץ  למזמין פנייה  .ד

 

 

עמוד  מסמך מס"ד

 מספר

מספר 

 סעיף

 השאלהפירוט 

    נספח ___ 
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לא תישמע טענה מפי המציע בדבר סתירה, שגיאה, אי התאמה, חוסר בהירות או ספק במובן פרטי  .ה

 לעיל. ג-ו בכאמור בס"ק  למזמיןהמכרז או במסמכי המכרז אלא אם פנה 

 

לתנאי המכרז במהלך מפגש המציעים, אלא  החברהיובהר, כי לא יהיה תוקף לכל התייחסות של  .ו

 אם היא באה לידי ביטוי בכתב.

 

שומרת על זכותה לתקן את מסמכי המכרז ו/או להוסיף להם ו/או  החברהמבלי לפגוע באמור לעיל,  .ז

לעדכנם, וזאת עד המועד האחרון להגשת הצעות )או מועד נדחה שלו(, והודעה בכתב על כך תינתן 

 לכל מי שרכש את מסמכי המכרז ו/או עיין בהם. החברהעל ידי 

 

הרות ו/או תיקונים שניתנו או לא תישמע טענה מפי המציע, כי בהצעתו הסתמך על תשובות ו/או הב .ח

 בכתב, כאמור בסעיף זה. החברה, אלא אם אלה ניתנו על ידי החברהנעשו על ידי 

 

תשובות, הבהרות, תיקונים, תוספות ו/או עדכונים שינתנו בכתב כאמור בסעיף זה, אם יינתנו, יהוו  .ט

 חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המציע להגישם חתומים, עם הצעתו.

 

 הצהרות והתחייבויות המציע .17

 

מבלי לגרוע מיתר הצהרותיו ומהתחייבויותיו של כל מציע, על פי מסמכי המכרז, בהגשת הצעתו, כל 

 , כדלקמן:החברהמציע מצהיר וכן מתחייב כלפי 

 

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי המכרז ומסמכיו  .א

-בות חובתו לשלם לעובדיו שכר בהתאם להוראות חוק שכר מינימום, התשמ"זידועים ונהירים לו, לר

, וכי יש לו את כל הידיעות, הכישורים והסגולות המקצועיות האחרות, וכי הוא מסוגל מכל 1987

 בחינה שהיא לבצע את העבודות, והכל כמפורט במסמכי המכרז.

 

י ידועים ונהירים לו כל הנתונים הגשת הצעתו של המציע, והשתתפותו במכרז כמוה כהצהרה, כ .ב

והנסיבות הקשורים במילוי התחייבויותיו על פי מסמכי המכרז, ובכלל זה ההסכם, לרבות כל הדינים 

 והחוקים הרלוונטיים.

 

כל טענה בדבר טעות, אי הבנת מסמכי המכרז ו/או אי ידיעת תנאי כלשהו הקשור במתן השירות  .ג

 עה על ידי המציע.מושא המכרז, לא תתקבל לאחר הגשת ההצ

כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות במכרז, לרבות ההוצאות הכרוכות ו/או הנובעות מהכנת ההצעה  .ד

והגשתה, תחולנה על המציעים בלבד. למניעת ספק, המציעים לא יהיו זכאים לכל השבה ו/או פיצוי 

 בגין הוצאותיהם כאמור.

 

 הגשת הצעות ומועדים .18

 

התאגיד בצירוף חתימותיהם של המורשים לחתום מטעם המציע חתימת המציע תהיה חותמת  .א

 ובשמו, אשר חייבות להיחתם בפני עו"ד או רו"ח ובצירוף אישורו, כי הינן מחייבות את המציע.
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ים  )לעיל יבצהר 00:12עד השעה  2019.05.30חמישי המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום  .ב

 .בחברה"( לתיבת המכרזים במדור פרוייקטים הצעותהמועד האחרון להגשת ולהלן: "

 

 ועדת המכרזים לא תדון בהצעה שלא הוגשה  עד המועד האחרון להגשת הצעות. .ג
 

תהא רשאית לדחות את המועד האחרון  החברהבכל עת, עד המועד האחרון להגשת הצעות,  .ד

כך למציעים,  את המועד האחרון להגשת הצעות כאמור, תודיע על החברהלהגשת הצעות. דחתה 

 , ייחשב לכל דבר ועניין כמועד האחרון להגשת הצעות.החברהוהמועד החדש שיקבע על ידי 
 

 ריכוז תאריכים עיקריים: .ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 אופן ההגשה: .ו
 

, אחת לכל פרק )תנאי הסף, איכות והצעת בשלוש מעטפות נפרדותההצעות תמסרנה  .1

מחיר( כשכל פרק יוגש בשלושה עותקים, עותק מקור ושני עותקים נוספים ושני העתקים 

 . סרוקים במלואם על גבי מדיה מגנטית

 

 על כל מסמכי המכרז להיות חתומים בתחתית כל עמוד על ידי המציע. .2

רשם במרכז המעטפה באופן ברור ובולט ובכתב קריא: שם המכרז, מספר על כל מעטפה יי .3

 המכרז ותכולת המעטפה )תנאי הסף, הצעת איכות, הצעת המחיר(.

 

 להלן פירוט התכולה לכל מעטפה: .4
 

 :תנאי סף –לעיל 14שלב א' כאמור בסעיף  -מעטפה מספר א'   .א

 

 תאריך / מועד  פעילות

 07.05.2019 הפצת מסמך זה לספקים / מציעים 

 14.5.2019 כנס/סיור ספקים 

 21.5.2019 מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה

 30.5.2019 מועד אחרון להגשת ההצעות  

 6.6.2019 צפי למתן הודעה על ספק זוכה

 13.6.2019 תחילת העבודה באתר 

תוך חודשיים קלנדריים למן יום  סיום עבודות באתר 

 קבלת צו תחילת העבודה

תוקף ההצעה ותוקף הערבות בגין הגשת 

 הצעה

 חודשים 12
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המכרז, מספר במרכז המעטפה יירשם באופן ברור ובולט ובכתב קריא: שם  .1

 1תנאי סף". כל עותק ימוספר בנפרד )מקור / עותק  –המכרז, "מעטפה א' 

 (.2/ עותק 

במעטפה זו יושמו כל האישורים, האסמכתאות, ההצהרות וכל הנדרש  .2

כמפורט במסמכי המכרז, לשם הוכחת עמידתו של המציע בתנאי הסף 

רבות לרבות עמידתו של קבלן/י המשנה בתנאי הסף הנדרשים, וכן ע

תפיץ  החברהההשתתפות והמענה לשאלות הבהרה של המציעים )ככל ש

ובנוסף את הצעת המציע בנוסח המצורף כנספח ז' לכתב  .מענה שכזה(

 ההזמנה ותיאור כללי של המציע, לרבות תרשים מבני ארגוני.

כלל האישורים, האסמכתאות והמסמכים הדרושים ייאגדו יחד כחוברת  .3

ממוספר בהתאמה למספור סעיפי המכרז ומסודר אחת כשכל מסמך מסומן ו

 בסדר כרונולוגי.

כל החומר הנדרש יוגש בנוסף גם בשני העתקים על גבי מדיה מגנטית  .4

(DisK On Key ויוכנס למעטפה. הקבצים ישמרו )אישורים  בשתי תיקיות(

שמות . כשכל מסמך שמור כקובץ נפרדנדרשים, מסמכי המכרז חתומים( 

 .ה למספרי הסעיפים שבמסמכי המכרזהקבצים יהיו בהתאמ

 
 :איכות –  לעיל 14שלב ב' כאמור בסעיף  –מעטפה מספר ב'  .ב

 

במרכז המעטפה יירשם באופן ברור ובולט ובכתב קריא: שם המכרז, מספר  .1

/  1איכות". כל עותק ימוספר בנפרד )מקור / עותק  -המכרז, "מעטפה ב' 

 (.2עותק 

האישורים, האסמכתאות והמסמכים על המציע לצרף למעטפה את כל  .2

הדרושים והמפורטים במפרט המצוי בחוברת ב' "פרק טכני" כשכל אישור 

ימוספר כמספר הסעיף במפרט הטכני שבמסמכי המכרז. בנוסף, על המציע 

לצרף את כתב הכמויות המצוי בפרק הכמותי, ולמלא בטבלה את העמודות  

ט כי הטבלה במעטפה זו , חל איסור מוחלבלבד"של מק"ט /דגם ויצרן" 

תכלול את מחירי הפריטים ו/או סכום מחירי הפריטים. טבלה אשר תכלול 

מחירים עלולה לגרום לפסילת הצעת המציע ולמציע לא תהיה כל אפשרות 

 לערער על כך. 

לצורך מתן ניקוד איכות לקריטריונים המפורטים במפ"ל המצורף כנספח ב'  .3

קובץ מסמכים אשר יכלול את  לפרק הטכני על המציע לצרף למעטפה

  הנתונים הבאים:

 פרופיל חברה. .1

 פירוט כח אדם מקצועי רלוונטי )מהנדסים, הנדסאים וטכנאים(. .2

פרוט ניסיון המציע בהקמת פרויקטים הדומים בתכולתם לתכולת  .3

מכרז זה ברשויות עירוניות לרבות פרטי התקשרות עם הלקוחות 

 מכתבי המלצה וכד'. אצלם בוצעו הפרויקטים, פרטי ממליצים,

פרוט ניסיון המציע בהקמת חדרי שרתים ייעודיים למוקדי ביטחון,  .4

משלט"ים או חמל"ים לרבות פרטי התקשרות עם הלקוחות אצלם 

 בוצעו הפרויקטים, פרטי ממליצים, מכתבי המלצה וכד'.
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פרוט המערך הלוגיסטי העומד ברשות המציע כדוגמת אמצעים  .5

טי, מלאי ציוד וחלפים, מעבדת לעבודה בגובה, מחסן לוגיס

 אינטגרציה, מעבדת הרכבות וכד'.

פירוט הציוד והמכונות העומדים ברשות המציע )טרנצ'ר,  .6

מיקרוטרנצ'ר, מכונות לקידוח אופקי, ניידות אופטיקה, ציוד מכני 

הנדסי( לביצוע חפירות והנחת תשתיות תת"ק. סעיף זה מתייחס 

ל כן ניתן להציג את יכולות לפרק הנחת ופריסת סיבים אופטיים וע

 קבלן המשנה לעניין פרק זה.

 PDFעל המציע לצרף למעטפה מפרטי הציוד המוצע בפורמט  .7

אין להגיש מסמכים . כל המפרטים יהיו מקוריים של היצרן )בלבד

( עבור כל רכיב המוצע על ידו והנדרש מצולמים, סרוקים וכד'

ובץ כל מפרט שם כל קבכתב הכמויות ו/או במפרטים הטכניים. 

(PDFיהיה כמספר הסעיף בכתב הכמויות אליו הוא מתייחס ) . 

להדגיש  חובה על המציעבמידה ומפרט היצרן מציג מספר דגמים  .8

כי אין להגיש קובץ שהינו חוברת כללית  יודגשאת הדגם המוצע. 

לקווי מוצרים אלא קובץ המכיל את פרטי הציוד המוצע בלבד. כן 

יודגש כי לא יתקבלו "הפניות" לאתרי היצרן, על המציע להגיש קבצי 

PDF .לכל פריט כנדרש 

במידה וסעיף בכתב הכמויות ו/או במפרט הטכני, מגדיר מכלול  .9

פרטי כל הרכיבים, כמו כן יצרף רכיבים, יצרף המציע הן את מ

המציע למענה הטכני, טבלה המפרטת אל כל הרכיבים 

המרכיבים את המכלול תוך ציון כמות כל רכיב הנדרש להרכבת 

המכלול והן שרטוט המציג את מרכיבי המכלול ואת אופן 

השתלבותם במערך הכולל של הפרויקט עפ"י ובהתאם 

 .לדרישות המסמך לרבות נספחיו

ו מסמך זה ו/או כתב הכמויות ו/או המפרט הטכני מגדיר במקרה ב .10

( PDFמק"ט יצרן חד ערכי, אזי אין המציע נדרש לצרף מפרט יצרן )

אלא לציין זאת בחוברת המענה הטכני בסעיף הרלוונטי כי זה 

 הרכיב אשר יסופק על ידו במידה והצעתו תוגדר כהצעה הזוכה. 

מציע יציג יותר מדגם כי בכל מקרה בו  לשימת ליבם של המציעים .11

/ יצרן אחד לפריט ו/או לקבוצת פריטים הנדרשים בכתב הכמויות 

ו/או במפרט הטכני )ניתן להציע לא יותר משני יצרנים / דגמים לכל 

פריט(, תהא הבחירה לגבי היצרן ו/או דגם הפריט שיסופק בפועל 

מבין אלה שהוצעו על ידי המציע, נתונה להחלטתה הבלעדית 

ו/או  החברהו/או נציגיה ובלי שתצטרך  החברהשל והמוחלטת 

נציגיה לנמק את החלטתה ולמציע לא תהא כל זכות ערעור על כך. 

בכל מקרה מחיר הפריט יהיה זהה לשני דגמי הפריט המוצעים על 

 ידי המציע.

 .על המציע לצרף למעטפה תיאור/י פתרון מפורט .12

 לכל סעיף ותת סעיף במפרט הטכנימענה המציע יהיה   .א

בסדר ומספור התואם את סדר ומספור המפרט הטכני. 

המציע יתאר בחוברת המענה הטכני את המערכות 
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המוצעות על ידו במכרז זה ברמת הפריט הבודד וברמת 

 המכלול.

תיאור המערכות יהיה באמצעות מפרטי ציוד, בשרטוטים,  .ב

בסכמות ותרשימים, בהסבר מילולי ובכל דרך אשר תאפשר 

שם מאיכות הפתרון המוצע על ידי לצוות הבודק להתר

 המציע.

כלל האישורים, האסמכתאות והמסמכים הדרושים ייאגדו יחד  .13

כחוברת )מודפסת( אחת כשכל מסמך מסומן וממוספר בהתאמה 

 למספור סעיפי המפרט ומסודר בסדר כרונולוגי.

 
כל החומר הנדרש המפורט לעיל, יוגש בנוסף בשני העתקים על גבי מדיה  .4

 בארבע תיקיות( ויוכנס למעטפה. הקבצים ישמרו sk On KeyDiמגנטית )

(, PDF)אישורים נדרשים, טבלת פרוט דגם / יצרן / מק"ט יצרן, מפרטי ציוד )

שמות הקבצים יהיו  כשכל מסמך שמור כקובץ נפרד.תיאור הפתרון( 

 . בהתאמה למספרי הסעיפים במפרט הטכני שבמסמכי המכרז

 

 :הצעת מחיר –לעיל 14כאמור בסעיף שלב ג'  –מעטפה מספר ג'  .ג

 

במרכז המעטפה יירשם באופן ברור ובולט ובכתב קריא: שם  .1

הצעת מחיר" ומספר  –המכרז, מספר המכרז, "מעטפה ג' 

 ( ויכלול את כתב הכמויות.2/ עותק  1המעטפה )מקור / עותק 

המציע ימלא בקובץ כתב הכמויות המצורף, את מחירי היחידה  .2

סעיף )בש"ח וללא מע"מ(. המציע יחתום בתחתית בעבור כל סעיף ו

כל עמוד חתימה מלאה )חתימת מורשה החתימה וחותמת החברה( 

 ויצרפם למעטפה. 

כתב הכמויות המלא יוגש בנוסף בשני העתקים גם על גבי מדיה  .3

 ( ויוכנס למעטפה.Disk On Keyמגנטית )

הלן יודגש כי אין באמור להנחיות לאופן התמחור בכתב הכמויות ) .4

 :בכדי לגרוע מהנחיות המפורטות בנספח כתב הכמויות(

יודגש כי המחירים המפורסמים בטבלת כתב הכמויות  .א

פרק כמותי, מציינים את מחירי  –המצורפת בחוברת ג' 

המקסימום, וכי המציע רשאי להציע אך ורק מחירים 

 .הנמוכים ממחירי המקסימום

ל גם את יש למלא את כתב הכמויות, כשהמחיר המוצע כול .ב

האספקה, ההתקנה וההפעלה של כלל המערכות, הרכיבים 

והשירותים נשוא מכרז לרבות תחזוקה ושירות במסגרת 

 האחריות.

כמו כן, יודגש, כי במסגרת העבודות והשירותים נשוא מכרז  .ג

, בלא תוספת מחיר, מלבד הציוד למזמיןזה, יסופקו 

עזר והאביזרים המפורטים במסמכי המכרז,  גם כל ציוד ה

מכל סוג הדרוש לשם אספקת והתקנת הרכיבים נשוא 

מכרז זה, לרבות כלי עבודה, מתקני הרמה לעבודה בגובה, 
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ציודים ומכונות וכן כל רכיבי החיבורים, הכבלים, המתאמים 

וכל רכיב אחר הדרוש לשם הפעלת המערכות בשלמותן, 

כשכולם יהיו בכמויות ובאורכים הנחוצים לשם הקמת 

ן השירותים באופן מיטבי, ושכולם מאושרים המערכות ומת

על ידי היצרנים. לפיכך על המציע לכלול ולתמחר זאת 

יובהר כי דרישה זו מהמציע,  למען הסר ספקבהצעתו. 

 כאמור בסעיף זה, תחול במהלך כל תקופת ההתקשרות.

הצעה אשר לא תכלול תמחור מלא לכתב הכמויות )כאשר,  .ד

של מק"ט ודגם יצרן כפי בנוסף עליה לכלול את העמודות 

 עלולה להיפסל על הסף. -שמולאו בשלב ב'( 

 

 חתימה על ההסכם .19

 

תודיע למציע אשר הצעתו זכתה במכרז על קבלת הצעתו וכן תודיע לזוכה בדבר המועד  החברה .א

והמקום לחתימה על מסמכי ההתקשרות. הזוכה במכרז מתחייב להופיע במקום ובמועד הנקובים 

 כאמור לעיל לחתימה על המסמכים. החברהבהודעת 

 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, על המציע הזוכה להמציא אישור על קיום הביטוחים המפורטים בהסכם  .ב

 ימים ממועד ההודעה על זכייתו במכרז. 14וכן ערבות ביצוע הנזכרת לעיל, וזאת בתוך 

 

פי התנאים וההתחייבויות -על לבין המציע הזוכה, החברהמתן הודעה כאמור ייצור יחסים חוזיים בין  .ג

הכלולים בכל מסמכי המכרז. תקפותם המשפטית של יחסים חוזיים אלו תהיה בלתי תלויה ובלתי 

 מותנית בחתימת חוזה פורמלי בין הצדדים, למעט אם ייקבע אחרת בהודעה.

 

ו/או לא  החברהידי -במקרה שהמציע הזוכה לא יחתום על מסמכי ההתקשרות במועד שייקבע על .ד

רשאית לראות את ההצעה כבטלה  החברהמציא אישור קיום ביטוחים ו/או ערבות ביצוע, תהא י

 מעיקרה ולבטל את זכייתו במכרז.

 

 

 ביטול המכרז; אי חתימה על ההסכם .20

 

על פי מסמכי המכרז ו/או על פי כל דין, מובהר החברה מבלי לגרוע מזכויותיה ומסמכויותיה של 

 שומרת לעצמה את הזכות לעשות כל אחד מאלה: החברהבזאת, כי 

 

 לא לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. .א

 

 לבטל את בחירתו של המציע שנבחר ליתן את השירות במקרים הבאים: .ב

 

התברר, כי המציע או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי  (1)

 בקשר עם המכרז.

למזמין התברר, כי הצהרה כלשהי של המציע שניתנה במכרז אינה נכונה או שהמציע לא גילה  (2)

 , כדי להשפיע על בחירתו למתן השירות.החברהעובדה מהותית אשר היה בה, לדעת 
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המציע לא פעל לפי ההוראות הקבועות במסמכי המכרז שקיומן מהווה תנאי מוקדם לחתימת  (3)

ן השירות על ידיו, או שחזר בו ומבקש לבטל הצעתו, או על ההסכם עימו ו/או למת החברה

 שנתגלה, כי אינו מסוגל לקיים את הצעתו, או שהפר התחייבות יסודית בהסכם.

 

לא תזכה את המציעים ו/או את הזוכה, בכל  החברהלמניעת ספק, מובהר, כי כל פעולה כאמור של 

 פיצוי, שיפוי או החזר כספי כלשהו.

 

 סמכות שיפוט .21

 

ת הבלעדית לדון בכל עניין, סכסוך ו/או חילוקי דעות שיתעוררו בכל הקשור ו/או הנובע מהסכם הסמכו

זה, לרבות בקשר לתוקפו, פרשנותו, ביצועו ו/או הפרתו, כל עניין הנוגע להסכם זה יהא נתון לסמכות 

תי השיפוט הבלעדית של בתי המשפט המוסמכים באזור הקריות )ובאין בית משפט מוסמך כאמור לב

 המשפט המוסמכים בעיר חיפה(.

 

 כללי .22

 

הודעות למציעים בהתאם למסמכי המכרז, תימסרנה בכתב )לרבות בדואר אלקטרוני או בפקס'(,  .א

בהתאם לפרטי ודרכי ההתקשרות עם איש הקשר מטעם כל מציע, כפי שנמסרו על ידיו בעת רכישת 

 מסמכי המכרז. 

 

נוחות בלבד, והן לא תשמשנה לפרשנותו; כל כותרות הסעיפים בכתב הזמנה זה נועדו לצרכי  .ב

האמור בכתב הזמנה זה בלשון יחיד, אף רבים המשמע וכן להיפך, וכל האמור בו במין זכר, אף מין 

 נקבה במשמע וכן להיפך.

 

 

 בכבוד רב,     

 עידן הנגב, פארק תעשיות משותף        

 להבים -בני שמעון  –רהט                                           
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 נספח א' לכתב הזמנה

 

 עידן הנגב, פארק תעשיות משותף

 להבים  -בני שמעון  –רהט 
 1/2019מכרז פומבי מס' 

 מולטימדיה,  מנ"מ מערכותאספקה, התקנה, הפעלה, ותחזוקת 

 פריסת תשתיות תקשורת וסיבים אופטיים

 

 נוסח ערבות להצעה

 ..………………………………………בנק 

 לכבוד

 להבים -בני שמעון  –רהט  פארק תעשיות משותף –עידן הנגב 

 א.ג.נ,

 .…………………………………כתב ערבות מס'  הנדון:

"( בקשר למכרז פומבי המבקשעל פי בקשת ____________ ח.פ _____________ )להלן: " .1
 -הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום עד לסך השווה ל ______________מס' 

 "(. סכום הערבות" ___________ )___________________( שקלים חדשים בלבד )להלן: 
 
ה בכתב, חתומה ימים מעת הגיע אלינו דרישתכם הראשונ 10סכום הערבות ישולם לכם על ידינו תוך  .2

, וזאת ללא כל תנאי ובלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק החברהו/או גזבר  מנכ"לידי -על
 את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש.

 
 לדרישתכם כנ"ל עליכם לצרף כתב ערבות זה. .3

 
ערבות זו תישאר בתוקפה עד __________ וככל שתוארך על פי דרישתכם בכתב וכל דרישה על        .4

 פיה צריכה להימסר לנו לא יאוחר מהמועד הנ"ל.

ימים, ולאחר מכן  180למרות האמור, תוקף הערבות, על כל תנאיה, יוארך לתקופה נוספת של 
ימים, וזאת על פי דרישה חתומה מאת  360לתקופות נוספות אשר כולן במצטבר לא תעלנה על 

, שתתקבל אצלנו עד מועד סיום תוקף הערבות המצוין ברישא החברהו/או גזבר  החברהראש 
 לסעיף, ו/או מועד סיום תוקף הערבות המוארכת, לפי העניין. 

 
 ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. .5

 

 ב,בכבוד ר           

 ..…………………… בנק                        

 סניף                                    
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 נספח ב' לכתב הזמנה

 אישור עורך דין/רואה חשבון

 
אני הח"מ, _____________ עו"ד/רו"ח )מ.ר __________( מרחוב ____________________,  המשמש 

, למזמין"(, מאשר/ת בזאת המציע______________ מספר תאגיד______________ )להלן: "כעו"ד/רו"ח של 

 כדלקמן:

 

שמות ומספרי זהות של כל בעלי המניות/ החברים/ השותפים* במציע, ושיעור החזקותיהם במציע, הינם  .1

 כמפורט להלן:

 

__ %-ה במר/ גב' _________________, נושא/ת ת.ז מס' _________________, מחזיק/ .א

 )במילים: ______________אחוזים( במציע.

__ %-מר/ גב' _________________, נושא/ת ת.ז מס' _________________, מחזיק/ה ב .ב

 )במילים: ______________אחוזים( במציע.

__ %-מר/ גב' _________________, נושא/ת ת.ז מס' _________________, מחזיק/ה ב .ג

 _אחוזים( במציע.)במילים: _____________

__ %-מר/ גב' _________________, נושא/ת ת.ז מס' _________________, מחזיק/ה ב .ד

 )במילים: ______________אחוזים( במציע.

 

 *ככל שבעלי המניות/החברים/השותפים הינם תאגידים, יש לציין את שם התאגיד, מספרו ושיעור ההחזקות.

 י המציע, הינם כמפורט להלן:שמות מספרי זהות וכתובות של כל מנהל .2

מר/ גב' _________________, נושא/ת ת.ז מס' _____________, מרחוב  .א

 _________מס'_____ ב ________________.

מר/ גב' _________________, נושא/ת ת.ז מס' _____________, מרחוב  .ב

 _________מס'_____ ב ________________.

נושא/ת ת.ז מס' _____________, מרחוב  מר/ גב' _________________, .ג

 _________מס'_____ ב ________________.

 

 שמות מורשי החתימה במציע, הינם כמפורט להלן: .3

 _______________ .א

 _______________ .ב

 _______________ .ג

 

_ _________הנני מאשר בזאת כי מורשי החתימה, המפורטים להלן, החתומים על מסמכי מכרז פומבי מס'  .4

פי כל דין -פי מסמכי היסוד של המציע ועל-, וכי הם מסומכים עללמזמיןחתמו בפני על ההצעה המוגשת 

 לחייב בחתימתם את המציע לכל דבר ועניין.

 _______________ .א

 _______________ .ב

 _______________ .ג

 ולראיה באתי על החתום:

_________________________ 

 תאריך

_________________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח
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 נספח ג' לכתב ההזמנה

 

 1976-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

         

אני הח"מ ______________,ת.ז. ______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי 

 אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא 

 

 הנני משמש כ________________ ב_______________________  .1
 תפקיד                                  שם      הספק*                                      

 
 מתכנן/יועץ/מנהל פרויקט/אדריכל וכו'. –*ספק         

 
 מטעם הספק.הנני מוסמך לתת תצהיר זה  .2

 
 יש לסמן את הסעיף הרלבנטי מבין האמורים להלן: .3

 
 הספק או בעל זיקה* אליו לא הורשעו** ביותר משתי עבירות***;  
 

הספק או בעל זיקה* אליו הורשעו** ביותר משתי עבירות***, אך במועד  ההתקשרות   
 ****חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 
 ;1976-ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו2כהגדרתו בסעיף  –"בעל זיקה"  *
 ;31.10.02הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום  –"הורשע"  **
או עבירה לפי חוק עובדים זרים  1987-עבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז –"עבירה"  ***

  1991-)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א
גברת האכיפה של דיני העבודה, לחוק לה 2ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף  

 , גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.2011-התשע"ב 
המועד  שבו הוגשה  לגוף  –לעניין התקשרות בעסקה בלא מכרז  –****    "מועד ההתקשרות" 

מועד   -הציבורי  ההצעה  ולפיה נערכה ההתקשרות בעסקה. ואם לא הוגשה  הצעה כאמור
 ההתקשרות בעסקה.

 
 יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן:  .4

 1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף  –חלופה א'       
 נן חלות על הספק. אי )להלן : "חוק שוויון זכויות"(

 
 לחוק שוויון זכויות חלות על הספק והוא מקיים   9הוראות סעיף  –חלופה ב'      

 אותן.               

יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות  -לעיל  4לספק שסימן את החלופה ב' בסעיף  .5
 להלן: 
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 עובדים. 100-הספק מעסיק פחות מ -( 1חלופה )    

 עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנכ"ל משרד העבודה           100הספק מעסיק  -( 2חלופה )    
לחוק שווין  9הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי  סעיף                            

 זכויות, 
 קשר ליישומן. לשם קבלת הנחיות ב –ובמידת הצורך                            

במקרה שהספק התחייב בעבר לפנות  למנכ"ל משרד העבודה  הרווחה והשירותים 
( לעיל, ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא  התחייב 2החברתיים לפי הוראות חלופה )

הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום  –( 2כאמור באותה חלופה )
 וק שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן. לח 9חובותיו לפי סעיף 

הספק מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל  -לעיל  4לספק שסימן את החלופה ב' בסעיף  .6
)ככל  החברהימים ממועד התקשרותו  עם  30משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים בתוך 

 שתהיה התקשרות כאמור(. 

 מתי ותוכן תצהירי אמת. הנני מצהיר/ה  כי זהו שמי, זו חתי .7

 

                                                                                                          
 ______________ 

 חתימת המצהיר    

 

 

 

 אימות חתימה 

 

_________ הופיע/ה בפני מר/גב' אני הח"מ _____________, עו"ד )מ.ר. ________ (, מאשר כי ביום 
____________,  ת.ז. _____________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא 
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה 

 עליו בפני.

 

                                                                                                          
 ______________ 

 עו"ד                 

 

 
 

  

http://www.idnh.co.il/
mailto:anat@bns.org.il


25 
 

 
 ___________         להבים צומת - משותף תעסוקה פארקעידן הנגב           
  חתימה וחותמת      8532400 הנגב .נ.ד ,קמה בית צומת ,שמעון בני אזורית מועצה

 anat@bns.org.ilדוא"ל www.idnh.co.il 073- 2572106'לט

 

 

 נספח ד' לכתב ההזמנה

 

-טו' 5.4יד', -י' 5.3ט',  5.2תצהיר המציע לענין עמידה בתנאי סף המפורטים בסעיפים 

 יט'

 

 הנספחים ולסמנם בהתאם למפורט בתצהיר.*יובהר כי על המציע לצרף את 

 

אני הח"מ ___________ ת"ז _________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר אמת וכי אהיה צפוי 
 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:

 
, וכתנאי _______________הנני עושה תצהירי זה כחלק מהשתתפותי במכרז פומבי מס'  .1

להשתתפותי במכרז והגשת הצעתי במסגרתו, למתן שירותי אספקה, התקנה, הפעלה ותחזוקת 

 .המזמיןמערכות טמ"ס, מערכות שליטה ובקרה, פריסת תשתיות תקשורת וסיבים אופטיים עבור 

 
אני משמש בתפקיד _______ והנני מורשה חתימה ומוסמך מטעם ________________,  .2

 מודד במכרז, לעשות תצהיר זה.המציע, המבקש להת

 
הנני מצהיר כי המציע הינו מתקין מוסמך מאת יצרן/ני המערכות המוצעות* או מטעם נציגו/ם הרשמי  .3

 בארץ.  

 *לעניין סעיף זה מערכות מוצעות יכללו את מערכות התוכנה וכל רכיב המופעל חשמלית.

 1כנספח מצ"ב אישורי ההסמכה שבתוקף מאת יצרן/י המערכות או מטעם נציגו/ם בארץ ומסומן 

 המהווה חלק בלתי נפרד מתצהירי זה כיתר הנספחים לתצהיר.

 
מיליון )עשרה  מיליון( ש"ח  10הנני מצהיר כי המציע מציע הינו בעל מחזור כספי שנתי של לפחות  .4

, בכל הנוגע לשירותי אספקה והתקנה של  2017, 2016, 2015)לא כולל מע"מ(, בכל אחת מהשנים 

 מערכות תקשורת לרבות פריסת והתקנת אביזרי הקצה של המערכת ותשתיות תקשורת ייעודיות. 

 .2כנספח למסמכי המכרז ומסומן  1ב אישור רואה חשבון בנוסח נספח ד'מצ"

 
)שלושה(  3לפחות  2014-2017הנני מצהיר כי המציע ביצע וסיים בתחומי מדינת ישראל בין השנים  .5

)אחד( מיליון  1פרויקטים כקבלן ראשי, בתחום הקמת מערכות מולטימדיה,  בהיקף כספי של לפחות 

 יחס לכל פרוייקט.ש"ח )לא כולל מע"מ( ב

 .3כנספח למסמכי המכרז ומסומן  2מצ"ב פירוט בנוסח נספח ד'

 
בנוגע  24/7/364הנני מצהיר כי המציע מפעיל בתחומי מדינת ישראל מערך שירותי תחזוקה זמין  .6

, מערכות מולטימדיה ומערכת שו"ב; וכן במהלך שלוש שנים ITלכל התשתיות הבאות: מערכות 

עם לפחות  24/7/364היו למציע הסכמי מתן שירות ותחזוקה זמינים  2014-2017לפחות בין השנים 

)מאתיים חמישים אלף(  250,000)שני( לקוחות שונים, בכל שנה, בהיקף כספי שנתי של לפחות  2

 )שנים עשר( חודשים לפחות. 12ש"ח )לא כולל מע"מ(   וכל הסכם שכזה היה רציף למשך 

 .24/7/364זוקה יכלול מוקד טלפוני וטכנאים זמינים *לצורך סעיף זה מערך שירותי תח

 .6כנספח למסמכי המכרז ומסומן  2מצ"ב פירוט בנוסח נספח ד'
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החודשים )או יותר( שקדמו  12הנני מצהיר כי המציע מעסיק, כעובדים מן המניין וברצף, במהלך  .7

וש( שנים לפחות, )של 3)ארבעה( עובדים בעלי ניסיון מוכח  של  4למועד פרסום המכרז, לפחות 

 , בתחום מערכות האבטחה כמפורט להלן: 2017 -2014בין השנים 

 לרבות ניהול רשתות. ITבמערכות  מוכחלפחות עובד אחד בעל ניסיון  .א

 בהתקנת והטמעת מערכות מולטימדיה. מוכחלפחות עובד אחד בעל ניסיון  .ב

 לפחות עובד אחד שהינו בעל תעודת חשמלאי מוסמך או חשמלאי ראשי עפ"י דין.  .ג

 

 .7כנספח למסמכי המכרז ומסומן  3מצ"ב פירוט בנוסח נספח ד'

החודשים )או יותר( שקדמו   12הנני מצהיר כי המציע מעסיק, כעובדים מן המניין וברצף, במהלך  .8

יקטים כשכל אחד מהם הינו בעל השכלה )שלושה( מנהלי פרו 3למועד פרסום המכרז, לפחות 

רלוונטית*, בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות כמנהל פרוייקט וניהל באופן ישיר בתקופה זו, במרחב 

 IT( לפחות פרויקט אחד בתחום מערכות (indoor)( ובתנאי פנים outdoorהציבורי )בתנאי חוץ )

 3ספר פרויקטים שסכומם הכולל עומד על )אחד( מיליון ש"ח )לא כולל מע"מ(, או מ 1בהיקף של  

)שלושה( מיליון ש"ח )לא כולל מע"מ( לפחות, ובלבד שהסכום המינימלי לפרויקט מהפרויקטים 

 )חצי( מיליון ש"ח )לא כולל מע"מ(. 0.5 -כאמור לא יפחת מ

   

 לעניין סעיף זה: 

 

מהנדס בתחום *השכלה רלוונטית משמעותה תעודה/תואר )בהתאמה( טכנאי או הנדסאי או 

 החשמל או  האלקטרוניקה או התקשורת או מדעי המחשב. 

 .8כנספח למסמכי המכרז ומסומן  3מצ"ב פירוט בנוסח נספח ד'

 עובדים במועד פרסום המכרז. 40הנני מצהיר כי המציע מעסיק כעובדים מן המניין לפחות  .9

 .9כנספח מצ"ב אישור חתום ע"י רואה חשבון על כך ומסומן 

יר כי המציע מעסיק, כעובד מן המניין ו/או בהתקשרות חוזית עם קבלן משנה, במהלך שנה הנני מצה .10

 שקדמה למועד פרסום המכרז )או יותר(, לפחות עובד אחד הנושא תפקיד ממונה בקרת איכות.  

 .10כנספח למסמכי המכרז ומסומן  3מצ"ב פירוט בנוסח נספח ד'

 

)שלוש( השנים שקדמו למועד פרסום  3המניין, במהלך הנני מצהיר כי המציע מעסיק, כעובד מן  .11

 המכרז )או יותר(, לפחות עובד אחד הנושא תפקיד ממונה בטיחות והינו בעל תעודת ממונה בטיחות.

 .11כנספח למסמכי המכרז ומסומן  3מצ"ב פירוט בנוסח נספח ד' 

 

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי הנו אמת. .12

 
 ולראיה באתי על החתום:

 
 
 

____________  _________________   _______________ 
 חתימת המצהיר          שם מלא של המצהיר     תאריך      
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 אישור
  

אני הח"מ ___________ עורך דין מרחוב _____________, מאשר בזאת כי ביום __________ 
שהזדהה בפניי באמצעות ת"ז  מספר התייצב בפני מר/גב' _____________, המוכר לי אישית או 

_____________ וחתם על תצהיר זה, לאחר שהוזהר כי עליו לומר האמת, אחרת יהא צפוי לעונשים 
 הקבועים בחוק, אישר נכונות ואמיתות התצהיר דלעיל וחתם עליו בפניי.

 
 
 

____________  _______________  _____________________ 
 חתימה וחותמת עורך הדין    שם עורך הדין         תאריך       
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 ' לכתב ההזמנה1נספח ד

 ]יודפס על לוגו של משרד רואי החשבון[
 

 לכבוד

 חברת __________ )שם המציע(

 

אישור על מחזור כספי )או כל מידע אחר המופיע בדוחות הכספיים( לכל אחת מהשנים הנדון: 

  831.12.201וביום  731.12.201, ביום 631.12.201שהסתיימו ביום 

 
 לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן:

 
 (.1הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנת ___________ ) .א

 
וליום  31.12.2016, ליום 31.12.2015הדוחות הכספיים המבוקרים/ סקורים של חברתכם ליום  .ב

 משרדנו.ידי -בוקרו/ נסקרו )בהתאמה( על 31.12.2017
 

 לחילופין:
 

וליום  31.12.2017, ליום 31.12.2016הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום 
 ידי רואי חשבון אחרים.-בוקרו על31.12.2018

 
חוות הדעת/ דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/ סקורים )בהתאמה( ליום  .ג

אינה כוללת כל הסתייגות ו/או הפניית תשומת 31.12.2018וליום  31.12.2017, ליום 31.12.2016
 (.1הלב או כל סטייה אחרת מהנוסח האחיד )

 
 לחילופין:

 
חוות הדעת/ דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/ סקורים )בהתאמה( ליום 

כוללת חריגה מהנוסח האחיד אולם אין  31.12.2018וליום  31.12.2017, ליום 31.12.2016
 ה זו השלכה על המידע המפורט בסעיף ד' להלן.לחריג

 
 לחילופין:

 
חוות הדעת/ דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/ סקורים )בהתאמה( ליום 

כוללת חריגה מהנוסח האחיד אולם יש לה  31.12.2018וליום  31.12.2017, ליום 31.12.2016
 השלכות כמפורט לעיל על המידע המפורט בסעיף ד' להלן.

 
 31.12.2017, ליום 31.12.2016בהתאם לדוחות הכספיים האמורים המבוקרים/ סקורים ליום ליום  .ד

 :31.12.2018וליום 
 

אספקה  הנובע מפעילותה בכל הנוגע לשירותי 2016המחזור הכספי של חברתכם בשנת  (1)
לרבות פריסת והתקנת אביזרי הקצה של המערכת ותשתיות תקשורת ייעודיות,  ITוהתקנה של  

 )חמישה מיליון שקלים חדשים(. ₪ 5,000000 -הינו גבוה מ/ שווה ל
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הנובע מפעילותה בכל הנוגע לשירותי אספקה  2017המחזור הכספי של חברתכם בשנת  (2)
לרבות פריסת והתקנת אביזרי הקצה של המערכת ותשתיות תקשורת  ITוהתקנה של  מערכות 

 )חמישה מיליון שקלים חדשים(. ₪ 5,000,000-ייעודיות, הינו גבוה מ/ שווה ל
 

הנובע מפעילותה בכל הנוגע לשירותי אספקה  2018המחזור הכספי של חברתכם בשנת  (3)
ל המערכת ותשתיות והתקנה של  מערכות אבטחה לרבות פריסת והתקנת אביזרי הקצה ש

 )חמישה מיליון שקלים חדשים(. ₪ 5,000,000-תקשורת ייעודיות, הינו גבוה מ/ שווה ל
 

 
 

הדוחות הכספיים המבוקרים הנ"ל וכל הדוחות הכספיים הסקורים של המציע שנערכו לאחר מכן,  .ה
עסק ידי, אינם כוללים הערה בדבר ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של המציע כ"-שנסקרו על

 (, או כל הערה דומה המעלה ספק בדבר יכולת המציע להמשיך ולהתקיים "כעסק חי".2חי")
 

לצרכי דיווחי במכתב זה קיבלתי דיווח מהנהלת המציע לגבי תוצאות פעיליותיו מאז הדוחות הכספיים  .ו
 (.3האחרונים המבוקרים/ הסקורים וכן ערכתי דיון בנושא העסק החי עם הנהלת המציע )

 

החתימה על הדוחות הכספיים הנ"ל ועד למועד חתימתי על מכתב זה לא בא לידיעתי, לרבות ממועד  .ז
בהתבסס על הבדיקות כמפורט בסעיף ו לעיל, מידע על שינוי מהותי לרעה במצבו העסקי של המציע 

 עד לכדי העלאת ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של המציע "כעסק חי".
 

 

 בכבוד רב,
 

________________ 
 רואי חשבון

 

 

, יראו 99לצרכי מכתב זה חוות הדעת הכוללות תוספות המפורטות בדוגמאות לתקן ביקורת מספר  (1)

 אותן כחוות דעת ללא סטייה מהנוסח האחיד.

 של לשכת רואי חשבון בישראל. 58כהגדרתו בהתאם לתקן ביקורת מספר  –לעניין מכתבי זה "עסק חי"  (2)

חודשים כי אז אין דרישה  3-דוח הסקירה האחרון חלפו פחות מאם מאז מועד חתימת דוח המבקרים/  (3)

 ז.-לסעיפים ו ו

______________________________________________________________ 
 

 –ידי ועדה משותפת של מנהל הרכש הממשלתי ושל לשכת רואי החשבון בישראל -נוסח דיווח זה נקבע על
 .2009אוגוסט 
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 ' לכתב ההזמנה2נספח ד

 

 תיאור ניסיון 

 

 *יובהר כי תיאור סוג ואופי הפרויקט יפורט ע"י המציע בהתאם לדרישות תנאי הסף השונים.

 

היקף  שם הלקוח מס"ד

 כספי

סוג ואופי 

 הפרויקט

 )יש לפרט(

פרטי נציג' איש קשר מטעם הלקוח 

 )שם ודרכי התקשרות(

תקופת 

 ביצוע

 שם הלקוח:  .1

_____________ 

_____________ 

 מקום ביצוע הפרויקט:

_______________ 

 שם הנציג/ איש הקשר:  

__________________________ 

 טל': ______________________

 נייד: ______________________

 דואר אלקטרוני:

_________________________ 

 

  

 

 

 

 

 שם הלקוח:  .2

_____________ 

_____________ 

 מקום ביצוע הפרויקט:

_______________ 

 שם הנציג/ איש הקשר:  

__________________________ 

 טל': ______________________

 נייד: ______________________

 דואר אלקטרוני:

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 שם הלקוח:  .3

_____________ 

_____________ 

 מקום ביצוע הפרויקט:

_______________ 

 שם הנציג/ איש הקשר:  

__________________________ 

 טל': ______________________

 נייד: ______________________

 דואר אלקטרוני:

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 שם הלקוח:  .4

_____________ 

_____________ 

 מקום ביצוע הפרויקט:

_______________ 

 שם הנציג/ איש הקשר:  

__________________________ 

 טל': ______________________

 נייד: ______________________

 דואר אלקטרוני:

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 שם הלקוח:  .5

_____________ 

_____________ 

 מקום ביצוע הפרויקט:

_______________ 

 שם הנציג/ איש הקשר:  

__________________________ 

 טל': ______________________

 נייד: ______________________

 דואר אלקטרוני:

_________________________ 
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 ' לכתב ההזמנה3נספח ד
 

*יובהר כי נספח זה יוגש בנפרד לכל עובד, בהתאם למספר העובדים הנדרש בתנאי הסף השונים, ובהתאם לפירוט 

 הנדרש בתנאי הסף השונים.

 

 נתוני העובד המוצע

 שם: 

 ת.ז:

 שנות ניסיון בתחום מושא המכרז:

 המציע*/ הסכם התקשרות תקף של המציע עם קבלן משנה** )יש להקיף בעיגול(ידי -העסקה על

 *יש לצרף אישור רואה חשבון על תקופת העסקת העובדים ככל וההעסקה היא ע"י המציע.

**ככל ותנאי סף מתיר התקשרות חוזית עם קבלן משנה יצרף המציע את הסכם ההתקשרות עם קבלן 
 המשנה.

 השכלה מקצועית*:

 מועד מתן התואר ההשכלה/הכשרהפרטי 

  

  

  

 *יש לצרף העתקי תעודות ו/או רישיונות

 ניסיון ב________________

 מקום העבודה ניסיון מקצועי שנה

   

   

   

   

 *יש לצרף המלצות ו/או רשימת ממליצים.
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 הצהרת העובד

 הנני מאשר את נכונות הפרטים הנ"ל ובכל מסמך הנוגע אלי.

 ____________     שם ______________________   חתימה ________________תאריך 

 אישור

אני הח"מ __________________, עו"ד )מ.ר. _________(, מרחוב ___________, 
_____________, מאשר/ת בזאת, כי ביום _________, הופיע/ה לפני מר/גב' ___________המוכר/ת 

לפי ת.ז מס' ______________, אישר/ה את נכונות הצהרה זו וחתם/מה לי אישית/שזיהה/תה עצמו/ה 
עליה בפני, לאחר שהזהרתי אותו/ה, כי עליו/ה להצהיר את האמת, וכי יהא/תהא צפוי/ה לכל העונשים 

 הקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן.

                                                                              _________________ 
 חתימה וחותמת עו"ד                                                                                     
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 נספח ה' לכתב ההזמנה

 

 תצהיר המציע לעניין עמידתו בתנאי הסף 

 בתצהיר.*יובהר כי על המציע לצרף את הנספחים ולסמנם בהתאם למפורט 

 

אני הח"מ ___________ ת"ז _________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר אמת וכי אהיה צפוי 
 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:

 
, וכתנאי להשתתפותי במכרז 1/2019הנני עושה תצהירי זה כחלק מהשתתפותי במכרז פומבי מס'  .1

 מנ"מ במסגרתו, למתן שירותי אספקה, התקנה, הפעלה ותחזוקת מערכותוהגשת הצעתי 

 .המזמיןמולטימדיה, פריסת תשתיות תקשורת וסיבים אופטיים עבור 

 

אני משמש בתפקיד _______ והנני מורשה חתימה ומוסמך מטעם ________________,  .2

 המציע, המבקש להתמודד במכרז, לעשות תצהיר זה.

 

המציע בעל רישיון בתוקף על פי חוק רישום הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, הנני מצהיר כי  .3

 ומעלה. 1-, הנחת קווי תקשורת, בסיווג כספי א'240בענף   1969-תשכ"ט

 .3כנספח מצ"ב העתק רישיון בתוקף של המציע ומסומן 

 

פרסום המכרז הנני מצהיר כי המציע מעסיק כעובדים מן המניין, במהלך שלוש השנים שקדמו למועד  .4
)שלושה( אנשי התקנות של מערכות אופטיות, אשר עברו הסמכה על המערכות  3וברצף, לפחות 

האופטיות המוצעות להתקנה בפרויקט. ההסמכה תהיה רשמית מטעם יצרן הציוד המוצע ותהיה 
 בתוקף במועד הקבוע להגשת הצעות למכרז. 

 .5נספח כלמסמכי המכרז ומסומן  3מצ"ב פירוט בנוסח נספח ד'
 

הנני מצהיר כי המציע מעסיק כעובד מן המניין, במהלך שנה אחת שקדמה למועד פרסום המכרז,  .5

שנים לפחות בביצוע עבודות הנדסה אזרחית והינו  3לפחות עובד אחד בעל ידע, הכשרה וניסיון של 

 בעל תעודת מהנדס אזרחי.

 6כנספח למסמכי המכרז ומסומן  3מצ"ב פירוט בנוסח נספח ד'

 

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי הנו אמת. .6

 
 ולראיה באתי על החתום:

_____________  _________________  _______________ 
 חתימת המצהיר       שם מלא של המצהיר                             תאריך
 

 אישור
 

כי ביום __________ התייצב בפני  אני הח"מ ___________ עורך דין מרחוב _____________, מאשר בזאת
מר/גב' _____________, המוכר לי אישית או שהזדהה בפניי באמצעות ת"ז  מספר _____________ וחתם על 
תצהיר זה, לאחר שהוזהר כי עליו לומר האמת, אחרת יהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אישר נכונות ואמיתות 

 התצהיר דלעיל וחתם עליו בפניי.
 

____________  _______________  _____________________ 
 חתימה וחותמת עורך הדין    שם עורך הדין         תאריך       
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 נספח ה)א'( לכתב ההזמנה
 

 תצהיר המציע בדבר עמידה בתנאי הסף 

 

*תצהיר זה ימולא ע"י מציעים אשר עומדים בתנאי סף המסוימים, המפורטים במסמכי ההזמנה, 

 באמצעות קבלן משנה.

 *יובהר כי על המציע לצרף את הנספחים ולסמנם בהתאם למפורט בתצהיר.

 

אני הח"מ ___________ ת"ז _________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר אמת וכי אהיה צפוי 
 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:

 
, וכתנאי להשתתפותי במכרז 1/2019הנני עושה תצהירי זה כחלק מהשתתפותי במכרז פומבי מס'  .1

והגשת הצעתי במסגרתו, למתן שירותי אספקה, התקנה, הפעלה ותחזוקת מערכות טמ"ס, מערכות 
 .המזמיןשליטה ובקרה, פריסת תשתיות תקשורת וסיבים אופטיים עבור 

 
מורשה חתימה ומוסמך מטעם ________________, אני משמש בתפקיד _______ והנני  .2

 המציע המבקש להתמודד במכרז, לעשות תצהיר זה.
 

הנני מצהיר כי המציע התקשר בחוזה מחייב, חוקי ותקף עם קבלן משנה,  .3
 ____________________ )להלן: "קבלן המשנה"(.

 .1כנספח מצ"ב הסכם ההתקשרות עם קבלן המשנה ומסומן 
 

קבלן המשנה בעל רישיון בתוקף על פי חוק רישום הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, הנני מצהיר כי  .4

 ומעלה. 1-, הנחת קווי תקשורת, בסיווג כספי א'240בענף   1969-תשכ"ט

 .4כנספח מצ"ב העתק רישיון בתוקף של הקבלן המשנה ומסומן 

 
נים שקדמו למועד פרסום הנני מצהיר כי קבלן המשנה מעסיק כעובדים מן המניין, במהלך שלוש הש .5

)שלושה( אנשי התקנות של מערכות אופטיות, אשר עברו הסמכה על  3המכרז וברצף, לפחות 
המערכות האופטיות המוצעות להתקנה בפרויקט. ההסמכה תהיה רשמית מטעם יצרן הציוד המוצע 

 ותהיה בתוקף במועד הקבוע להגשת הצעות למכרז. 
 .6כנספח י המכרז ומסומן למסמכ 3מצ"ב פירוט בנוסח נספח ד'

 
הנני מצהיר כי קבלן המשנה מעסיק כעובד מן המניין, במהלך שנה אחת שקדמה למועד פרסום  .6

שנים לפחות בביצוע עבודות הנדסה  3המכרז, לפחות עובד אחד בעל ידע, הכשרה וניסיון של 

 אזרחית והינו בעל תעודת מהנדס אזרחי.

 .7כנספח למסמכי המכרז ומסומן  3מצ"ב פירוט בנוסח נספח ד'

 
 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי הנו אמת. .7

 
 

 ולראיה באתי על החתום:
 
 

____________  _________________  _______________ 
 חתימת המצהיר       שם מלא של המצהיר                 תאריך       
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 אישור
 

___________ עורך דין מרחוב _____________, מאשר בזאת כי ביום __________ אני הח"מ 
התייצב בפני מר/גב' _____________, המוכר לי אישית או שהזדהה בפניי באמצעות ת"ז  מספר 
_____________ וחתם על תצהיר זה, לאחר שהוזהר כי עליו לומר האמת, אחרת יהא צפוי לעונשים 

 ר נכונות ואמיתות התצהיר דלעיל וחתם עליו בפניי.הקבועים בחוק, איש
 

____________  _______________  _____________________ 
 חתימה וחותמת עורך הדין    שם עורך הדין         תאריך       
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 נספח ו' לכתב ההזמנה

 לכבוד

 עידן הנגב

 פארק תעשיות משותף 

 להבים -בני שמעון  –רהט 

 

                    מנ"מ, אספקה, התקנה, הפעלה, ותחזוקת מערכות 1/2019מכרז פומבי מס' : הנדון

 מולטימדיה, פריסת תשתיות תקשורת וסיבים אופטיים

 

הרינו להודיעכם כי בחנו ביחד עם החברה המבטחת את נספחי הביטוח המצורפים להסכם המהווים חלק 

ידי החברה -שנזכה במכרז שבנדון אנו מתחייבים להמציא את הנספחים חתומים על ממסמכי המכרז, וככל

המבטחת לא יאוחר מהמועד הקבוע בתנאי המכרז. וכן ידוע לנו, כי המצאת אישורי הביטוח חתומים כנדרש 

 מהווה תנאי יסוד לקיומו של ההסכם מושא המכרז.

 

אישורי הביטוח המפורטים במכרז זה, ואילו ייחתמו יודגש, כי בשלב הגשת ההצעות אין דרישה להגשת 

בחתימה ובחותמת המציע בלבד, ואולם, בחתימת המציע על המסמכים כאמור יהיה משום אישור המציע, כי 

 אין לחברה המבטחת כל הסתייגות לגבי הנוסח, התנאים והכיסויים הביטוחים הנדרשים.

 

ת הביטוח יש להעלות במסגרת פניה להבהרות ובתוך המועד ידוע לנו, כי כל הסתייגות לגבי דרישות והוראו

שנקבע לכך במסמכי המכרז. לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה הסתייגויות לדרישות ולהוראות הביטוח, 

וכי, ככל שנזכה במכרז שבנדון, לא תתקבל כל טענה ו/או דרישה ו/או בקשה לשינוי פרק ונספח הביטוח, וכי 

 לבטל את זכייתנו ולחלט את הערבות למכרז. החברהטוח במועדו, תהא רשאית ככל שלא יומצא נספח הבי

 

 _______________________________ שם המציע: 

 _______________________________ מס' תאגיד:

 חתימת מורשי החתימה מטעם המציע: _________________

 

 

 

 

 אישור עו"ד

 

)מ.ר __________(, מרחוב ______________, אני הח"מ _________________, עו"ד 

_____________, מאשר/ת בזה כי ביום __________, נחתם בפני טופס ההצעה דלעיל המוגש בשם 

ידי מר/גב' -"(, עלהמציע___________________, מס' תאגיד: ______________ )להלן: "

____________________,  _______________, נושא ת.ז מס' _________________ ומר/גב'

פי -פי מסמכי היסוד של המציע ועל-נושא ת.ז מס' ____________________, המורשים והמוסמכים על

 כל דין לחייב בחתימתם את המציע לכל דבר ועניין.

_________________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד
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 נספח ז' לכתב ההזמנה

 

 עידן הנגב

 פארק תעשיות משותף

 להבים -בני שמעון  –רהט 

  

 1/2019מכרז פומבי מס' 

 מולטימדיה,  מנ"מ אספקה, התקנה, הפעלה, ותחזוקת מערכות

 פריסת תשתיות תקשורת וסיבים אופטיים

 

 הצעת המציע
 

 לכבוד

 עידן הנגב

 פארק תעשיות משותף

   להבים -בני שמעון  –רהט 

 

 א.ג.נ., 

 

1.  

ובחנו בקפידה את כל מסמכי המכרז, מסכימים בזאת לכל התנאים אנו הח"מ, לאחר שקראנו בעיון  .א

וההוראות המפורטים במסמכי המכרז, ואנו מקבלים על עצמנו לקיים, במלואן ובמועדן, את כל 

ההתחייבויות המוטלות עלינו בהתאם לתנאים ולהוראות המפורטים במסמכי המכרז. אנו מוותרים בזאת 

ה או אי הבנה של דרישות, תנאים או נסיבות כלשהם, פיזיים מראש על כל טענה שעילתה אי ידיע

 ומשפטיים, העשויים להשפיע על הצעתנו או על ביצוע העבודות.

 
אנו מצהירים כי הבנו את כל מסמכי המכרז על פרטיהם, השתתפנו במלוא מפגש המציעים ובחנו את  .ב

טמ"ס, מערכות שליטה  כל התנאים והנסיבות הקשורים בביצוע אספקת, התקנת והפעלת מערכות

, וכן כל הגורמים הרלוונטיים העשויים החברהובקרה, פריסת תשתיות תקשורת וסיבים אופטיים עבור 

 להשפיע על קיום התחייבויותינו. 

 
אנו מצהירים כי סיירנו באותם אתרים המיועדים לביצוע העבודות מושא המכרז לפני הגשת הצעתו, ואנו  .ג

 לאתרים אלו וכן את סביבתם ואופי הפעילות בהם.   מכירים היטב את דרכי הגישה
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ידוע לנו, כי חלה עלינו חובה לבצע בדיקות וסיורים בעצמנו ולאסוף את כל המידע הרלוונטי לצורך הגשת  .ד

 הצעתו. 

 
ו/או מי מטעמה במסגרת ו/או בקשר עם  החברהבדקנו ואימתנו את כל הנתונים, אשר נמסרו על ידי  .ה

 החברהו/או מי מטעמה, כדי להטיל על  החברהכי אין במסירת נתונים כלשהם, על ידי מכרז זה. ידוע לנו, 

ו/או מי מטעמה  החברהו/או מי מטעמה אחריות כלשהי לגבי נכונות ו/או דיוק הנתונים, ובמפורש אין 

 אחראים ביחס לנתונים האמורים.

 
דות להתבצע העבודות, וידוע אנו מצהירים כי בהצעתנו לקחנו בחשבון את כל תנאי האתרים בהם עתי .ו

 לנו, כי לא תוכרנה כל תביעות אשר תנומקנה באי הכרת התנאים כאמור בסעיף זה.

 
הננו מצהירים כי אנו עומדים בכל תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז, וכראיה לכך הננו מצרפים את  .ז

 כל המסמכים הנדרשים להוכחת עמידתנו, הכל כמפורט במסמכי המכרז.

 
 זו מוגשת בהתאם למסמכי המכרז.הצעתנו  .ח

 

ידוע לנו ואנו מסכימים לכך, כי כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות במכרז, לרבות ההוצאות הכרוכות  .ט

ו/או הנובעות מהכנת ההצעה והגשתה, תחולנה עלינו בלבד, וכי לא נהיה זכאים, בשום מקרה שהוא,  

 לכל השבה ו/או פיצוי בגין הוצאותינו כאמור.

 
מצהירים בזאת כי אנו בעלי ידע וניסיון ובעלי יכולת ארגונית, מקצועית וכספית לשם ביצוע העבודות אנו  .י

והשירותים מושא המכרז וכי עומדים לרשותנו לצורך ביצוע הסכם ההתקשרות מנהלי עבודה ועובדים 

ים ומספיק מקצועיים, מיומנים ובעלי ניסיון בביצוע עבודות מסוג העבודות מושא המכרז ובמספר מתא

 ובהתאמה מלאה לאמור במסמכי המכרז.

 

כן אנו מצהירים כי עומדים לרשותנו לצורך ביצוע הסכם ההתקשרות כוח אדם מיומן ובעל ניסיון וכל  .יא

הציוד הדרוש כמפורט במסמכי המכרז לצורך ביצוע התייעלות אנרגטית בתאורת רחובות ובהתאמה 

 מלאה לאמור במסמכי המכרז.

 

ת העבודות, נקיים, בהתייחס לכל העובדים אשר יועסקו על ידינו בקשר עם ביצוע אם נבחר לבצע א .יב

העבודות )בין עובדים המועסקים דרך קבע ובין זמניים(, את כל הוראות הדין הרלוונטיות, ובכלל זאת 

נשלם לעובדים אלה או בגינם, את כל תשלומי החובה החלים עלינו כמעסיקם על פי דין )לרבות חוקי 

דיני הביטוח הסוציאלי )ביטוח לאומי, ביטוח בריאות ממלכתי וכיוצא באלה(, חוקי העבודה, תקנות המס, 

 שהותקנו על פיהם, צווי הרחבה וכיוצא באלה(.

 
שומרת על זכותה לבצע חלק מבין העבודות נשוא המכרז/ההסכם בעצמה ו/או  החברהידוע לנו, כי  .יג

פי המצוין בכתב -התמורה בערך ביצוע העבודות על באמצעות צוותים מטעמה, ובמקרה זה תופחת לנו

 לא תופחת או תיפגע גם במקרים אלו. החברההכמויות, והאחריות שלנו כלפי 

 

ידוע לנו, כי ועדת המכרזים ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לדרוש מכל מציע להגיש להם כל מסמך ו/או  .יד

פרטים נוספים לגבי ההצעות, ובחינת עמידת מידע שיידרש על ידיהם, לרבות לצורך קבלת הבהרות ו/או 

המציעים בתנאי המכרז, וכן לאפשר למציע אשר לא המציא עם הצעתו מסמך, אישור, היתר, רישיון או 
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כל מסמך או פרט אחר, להשלים את הצעתו לוועדת המכרזים, תוך פרק זמן קצוב שיקבע על ידי ועדת 

 ת המכרזים ו/או מי מטעמה.המכרזים, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של ועד

 
אנו מתחייבים להמציא לוועדת המכרזים או למי מטעמה, כל מסמך ו/או מידע שיידרש על ידיהם, לרבות  .טו

לצורך קבלת הבהרות ו/או פרטים נוספים לגבי הצעתי זו, ולסייע ולשתף פעולה באופן מלא עם ועדת 

 .המכרזים, או מי מטעמה, בכל הנוגע לביצוע בירורים כאמור

 
אנו מצהירים כי איננו נמצאים בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק, ואין בקשות  .טז

 תלויות מסוג זה שעומדות כנגדנו.

 
אנו מצהירים כי בהסתמך על כל האמור לעיל ולהלן בכל מסמכי המכרז, הננו מציעים לבצע את כל  .יז

ים הנקובים על ידינו בכתב הכמויות המצ"ב העבודות / לספק את כל המוצרים והחומרים במחיר

 להצעתנו.

 
התמורה המפורטת בכתב הכמויות הינה סופית וכוללת בגין עבודות אספקת, התקנת והפעלת מערכות  .יח

 36 -טמ"ס, מערכות שליטה ובקרה, פריסת תשתיות תקשורת וסיבים אופטיים, לתקופה שלא תפחת מ

 חודשים, והכל כמפורט במסמכי המכרז.

 

 

נו מצהירים כי התמורה מהווה תשלום מלא וסופי בגין מתן השירות וכוללת את כל ההוצאות, בין א .יט

מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות במתן השירות על פי תנאי המכרז בשלמות ומהווים 

ישירות כיסוי מלא לכל התחייבויות המציע על פי הסכם זה, לרבות אך לא רק תשלום בגין הוצאות 

 ועקיפות, כוח אדם, ציוד, רישיונות, ביטוח, הובלה, התקנה, דלק, רווח קבלני וכיוצא באלה.

 

אנו מתחייבים כי המחירים שנקבנו בכתב הכמויות כוחם יפה לגבי עבודות זהות כולל כל השינויים,  .כ

בשלבים, התוספות, ההפחתות האפשריות והעבודות החלקיות, בין אם העבודה תבוצע בזמן אחד או 

 במקום אחד באתר העבודות או במקומות שונים, בכמויות גדולות או בחלקים קטנים.

 

שמורה הזכות למזמין ידוע לנו כי הכמויות הנקובות בכתב הכמויות אינן אלא אומדן בלבד של הכמויות.  .כא

לשנות או להגדיל או להקטין את הכמויות בכל אחד מהסעיפים המפורטים בכתב הכמויות. ואנו 

מתחייבים לעמוד במחירים אשר ננקוב בכתב הכמויות, ולא תהא לנו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה 

 בקשר למחירי היחידות אם תשנה הכמות הנקובה בכתב הכמויות.

 

תבצע הזמנה של פריטים בהתאם לצרכיה ותקציביה המאושרים, ולנו לא תהא כל  החברהידוע לנו כי  .כב

 טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר למחירי היחידות בהתאם לכמויות המוזמנות.

 

 , ככל שנזכה.החברהאנו מתחייבים למלא אחר כל התנאים והדרישות לשביעות רצון  .כג

 

 ערבות המכרז .2
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)עשרה  10%, בסך של על סך החברהאנו מצרפים להצעתנו זו ערבות בנקאית אוטונומית, לטובת 

מע"מ, בנוסח המצורף כנספח א' לכתב הזמנה זה, ואשר תקפה  כוללתאחוזים( מסכום הצעתו כשהיא 

 )תשעים( ימים מהיום האחרון להגשת ההצעות למכרז. 90יהיה עד לתום 

 
 
 

 מסמכי התקשרות .3

ידי -צעתנו, אנו מתחייבים לחתום על הסכם ההתקשרות במועד ובמקום שייקבע עלאם תתקבל ה

ולבצעו בהתאם לתנאי המכרז ולהצעתנו. אני מסכימים בזאת, כי כל המסמכים והנספחים  החברה

המצורפים למכרז יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות וייראו משלימים זה את זה. כן אנו מתחייבים 

 אישור קיום ביטוחים כנדרש.להמציא ערבות ו

 

 פרטי מגיש ההצעה .4

 

 ______________________________________ שם המציע

 ______________________________________ מספר ת.ז או מספר ח.פ

 ______________________________________ כתובת משרד רשום 

ו/או ביחס לכל פניה אחרת בקשר להצעתי זו, הנציג המוסמך מטעם המציע לצורך קבלת הבהרות 

 הינו:

 _____________________________________ שם מלא )פרטי + משפחה(

 _____________________________________ תפקיד

 ______________________________________ טלפון נייד

 ______________________________________ טלפון במשרד

 ______________________________________ פקסימיליה

 ______________________________________ דוא"ל

 

 

 

על כל שינוי בפרט מהפריטים המפורטים במסמך זה לעיל, מיד למזמין הנני מתחייב להודיע בכתב 

 לאחר קרות שינוי כאמור.

 

 

               _________________    __________________________ 

 חתימת המציע         תאריך       
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 אישור עו"ד )במקרה שהמציע הוא תאגיד(

 

אני הח"מ _________________, עו"ד )מ.ר __________(, מרחוב ______________, 

גש _____________, מאשר/ת בזה כי ביום __________, נחתם בפני טופס ההצעה דלעיל המו

"(, על ידי מר/גב' המציעבשם ___________________, מס' תאגיד: ______________ )להלן: "

_______________, נושא ת.ז מס' _________________ ומר/גב' ____________________, 

נושא ת.ז מס' ____________________, המורשים והמוסמכים על פי מסמכי היסוד של המציע ועל 

 לחייב בחתימתם את המציע לכל דבר ועניין. פי כל דין

 

 

 

          ________________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד
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 פרק טכני -מסמך  ב' 

 

 :כללי .א

 :אופן הכנת והגשת המענה לפרק הטכני .1

אופן הגשת המענה לפרק הטכני יהיה בהתאם לנדרש במסמך א' )"הזמנה להציע הצעות"( ובהתאם  1.1

 הספציפיות במסמך שלהלן.לדרישות 

 בנוסף יתאר המציע את המערכות המוצעות על ידו ברמת הפריט הבודד וברמת המכלול. 1.2

תיאור המערכות יהיה באמצעות מפרטי ציוד, בשרטוטים, בסכמות ותרשימים, בהסבר מילולי ובכל  1.3

 דרך אשר תאפשר לצוות הבודק להתרשם מאיכות הפתרון המוצע על ידי המציע. 

ם במפרט הטכני בו נדרש המציע לתאר בפירוט את הפתרון המוצע על ידו, ייעשה זאת בכל מקו 1.4

המציע בחוברת המענה כשתאור הפתרון ייעשה בשפה העברית בלבד, המציע רשאי בנוסף לצרף 

 ו/או להפנות לנספחים נוספים המחזקים את תיאור הפתרון המוצע על ידו.

 :תכולת העבודה .2

תקנה, הפעלה, שירות ותחזוקה לתשתיות תקשורת פאסיבית, מפרט זה מתייחס לאספקה, ה 2.1

 מערכות אבטחה )טמ"ס, פריצה ובקרת כניסה ומערכות מולטימדיה כמפורט להלן:

 תשתיות תקשורת לרבות מערכי כבילה, אביזרי תקשורת ומכלולי קצה; 2.1.1

 הקמה של ריכוזי תקשורת לרבות ארונות תקשורת וארונות שרתים; 2.1.2

לרבות חומרות מחשבים, שרתים, מערכות אכסון, בקרים וציוד  IT –מערכות מחשוב ו  2.1.3

 אקטיבי;

 מערכת טמ"ס לרבות מצלמות, עדשות, מיגונים, זרועות וציוד עזר; 2.1.4

כל מערכת ו/או רכיב נוסף הנדרש לשם השלמת והפעלת מכלול המערכות נשוא מכרז זה  2.1.5

 בצורה מלאה ומושלמת ובהתאם להנחיות הלקוח ונציגיו;

י המפרט הטכני מגדיר את הדרישות הטכניות המינימאליות לאספקה, האמור במסמכ 2.1.6

 התקנה ואחזקה ועל הצעת המציע לעמוד בדרישות אלו במינימום.
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 :תנאי סביבה, הגנות ברקים ודרישות טכניות כלליות .3

ועל פי המפרט הכללי לעבודות חשמל  1954 -כל העבודות תבוצענה על פי חוק החשמל התשי"ד  3.1

משרדית ומשרד הביטחון במהדורתו האחרונה וכן על פי תקני מכון התקנים -הועדה הביןבהוצאת 

הישראלי ו/או תקנים בינלאומיים אחרים לפי הנדרש. כל העבודות תבוצענה על פי מפרט כללי 

לעבודות חשמל בהוצאת משרד הביטחון במהדורתו האחרונה; העבודה תבוצע על פי דרישות 

אש, חברת חשמל, פיקוד העורף, משרד העבודה והרווחה, משרד  הרשויות הממונות: מכבי

 התעשייה המסחר והתעסוקה וכל רשות אחרת, הכל בהתאם לעניין ולכל נושא לגופו.

ובעמידה  IP65כל הציוד המוגדר להתקנות מחוץ למבנים יותקן במארזים העומדים ברמת אטימות  3.2

 .UVוהגנה בפני קרינת + מעלות צלזיוס 60 -ל -10בטמפרטורת סביבה שבין: 

+ מעלות 50 -ל 0כל הציוד המוגדר לעבודה בתנאי פנים יוגדר לעמידה בטמפרטורת סביבה שבין  3.3

 צלזיוס.

 כל מרכיבי הציוד יוארקו ויכילו הגנה בפני שינוי מתח וזרם. ביצוע הארקה ייעשה על פי התקן ישראלי.  3.4

 לא יעשה שימוש בחומרים דליקים במערכות המבוצעות. 3.5

כל הכבלים החשופים המותקנים מחוץ למבנים יהיו מסוג עמיד לתנאים חיצוניים, יכילו תו תקן ויהיו  3.6

 .UVעמידים בקרינת 

 מעלות צלזיוס. 50תמנע אפשרות לנגיעה מקרית בחלקים אשר מידת חומם בזמן פעולה תעלה על  3.7

 תהליכים קורוזיביים.כל חלקי מתכת מכל סוג למעט פלדת אלחלד יעברו תהליך ציפוי והגנה כנגד  3.8

 כל מרכיבי הציוד יהיו נקיים משיירים ושבבים, משחות או כל לכלוך מכל סוג שהוא. 3.9

 ובעובי על פי המוגדר בתקן. 829גלוון חלקי מתכת יבוצע על פי תקן ישראלי מס'  3.10

מכלולי המערכת יהיו כאלה אשר יאפשרו גישה נוחה למרכיבים השונים לצורך שרות ותחזוקה ללא  3.11

 בפירוקים מסובכים. צורך

 תתאפשר שליפת כרטיסים חלקה ונוחה מקופסאות בהן הם יותקנו. 3.12

 תתאפשר גישה נוחה ופשוטה לכל הנתיכים. 3.13

 כל החיבורים החשמליים יבוצעו בהלחמות ובידוד עם שרוול מתכווץ מתאים לחתך הכבל. 3.14

 מרשת החשמל. , המתייחס לציוד אלקטרוני המופעל250כל הציוד האלקטרוני יעמוד בתקן מס'  3.15

 הקבלן יספק אישורי משרד התקשורת עבור כל ציוד ורכיב המחייב אישור שכזה. 3.16

 כל המחברים שיותקנו יהיו מתאימים לייעודם ומאיכות מעולה. 3.17

 חיבורי חשמל יבוצעו על ידי חשמלאי מורשה, נושא תעודה מתאימה. 3.18
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מן: ניקוי משומנים בעזרת צביעת חלקי מתכת המותקנים בחוץ )ואינם מגולוונים( תבוצע כדלק 3.19

טרפנטין מינרלי, ניקוי מחלודה בעזרת מברשת פלדה או נייר לטש. צביעת שתי שכבות צבע מגן 

מיקרון לפחות.  30מיקרון לפחות, צביעת שתי שכבות צבע מגן בעובי  30אנטי קורוזיבי בעובי של 

 לא תשולם תמורה מיוחדת בגין צביעה כאמור.

ייעודית יסוכמו עם המזמין או נציגיו ויבוצעו על פי הנחיותיו. שפת הכיתוב:  הגדרות צגים בעלי תוכנה 3.20

 עברית.

כל מרכיבי המערכות יהיו ברי חליפיות מלאה, הן כחלקים בודדים והן כמכלולים. יוצאים מכלל זה  3.21

 מרכיבים החייבים התאמה או כוונון מיוחד.

וח בקירות ובמבנים, מעברים, כיסוי במחיר התקנת הכבל והצנרת כלולים כל העבודות לרבות קיד 3.22

בבטון או בגבס בכל מקום שיפגע, קשתות, הסתעפויות, חיזוקים וכד'. לא ישולם בגין פרטים אלו 

 תשלום מיוחד.

במצלמות חוץ ובכרטיסי תקשורת חיצוניים תבוצע הגנת ברקים על קווי הווידאו וקווי התקשורת וקווי  3.23

 המתח החשמלי.

 .EMI -ו RFIט עמידות לרעשי כל הציוד יעמוד בסטנדר 3.24

 ברגיי ציוד המותקנים מחוץ למבנים יהיו ברגיי נירוסטה. 3.25

 :חווט והתקנות, שילוט וסימון .4

 תקן. יש תו ונושאי כפול מעטה הגנה ובעלי XPLE מסוג יהיו למבנים מחוץ המותקנים הכבלים כל 4.1

 . בהטמנהPVCמצופים  נחושת חוטי או UVייעודיים עמידים בקרינת  חבקים בעזרת להתקינם

 בצנרת הכבל גדרות יושחל על הולם. בהתקנה בקוטר PVC בצינור הכבל יושחל או בקרקע באספלט

 זוויות מ. כיפופי"ס 60 בכל שלות חיזוקי אנכיים עם אופקיים או ישרים בקווים מותקן מרירון כשהוא

 מעבר. לא תותקן קופסתמקסימום( (מ' אורך  15 המתאים. בכל בקוטר PVC בעזרת זוויות יבוצעו

 חלק מהאורך הכללי. יהוו חיבור אלא אביזרי בנפרד יתומחרו

עובי החוטים למערכת יותאם למרחקים ולזרמים הנדרשים. יעשה שימוש רק בכבלים בעלי גידים  4.2

מתוצרת חברת טלדור או ש"ע. כבלי ההתקנות  6005שזורים, ולא גיד בודד, כדוגמת כבל התקנות 

 ונה לכל גיד וגיד, כדי לאפשר זיהויים בצורה קלה ונוחה.יהיו בעלי צבע ש

כל המחברים יהיו מסוג מעולה ומתאימים לביצוע המערכות הנדרשות. כל המחברים יהיו מסוג ננעל,  4.3

 כך שלא ישתחררו מעצמם.

 וולט. 50 -ובין חווט שמתחו הנומינלי נמוך מ VAC 230תהיה הפרדה מוחלטת בין חווט מתח גבוה  4.4

יסומן בקצותיו על ידי סימוניות עמידות לתנאים הסביבה בהם הם מותקנים, בשחיקה  כל מוליך 4.5

 או ש"ע. FLEXIMARKובנוזלים ממיסים. סוג הסימוניות יהיה כדוגמת 

כל נקודת חיבור, מחבר, מהדק או נקודה בלוח חלוקה, יסומנו ו/או ישולטו בסימון/שילוט עמיד  4.6

 בשחיקה.

מנו כולל כל קופסת ציוד או פריט ציוד אחר. ניסוח השילוט יועבר לאישור כל מרכיבי הציוד ישולטו ויסו 4.7

 המזמין ונציגיו.

סימון ציוד המותקן בתוך המבנה, יבוצע על ידי הדבקת שילוט חרוט וממולא צבע או שימוש בלוח  4.8

PVC ( בעל שני צבעים. לא יאושר שילוט ממכונות המייצרות שילוט רךBROTHER.'וכד ) 
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 ר ו/או ארונית חווט תשולט חיצונית לגבי ייעודה.כל קופסת מעב 4.9

 כל כניסת הזנת חשמל ללוח תשולט ותסומן. השילוט יציין את מקור ההזנה. 4.10

 שנים לפחות.  10כל השילוטים והסימונים יבוצעו בחריטה ויהיו עמידים למשך  4.11

 כל הסימונים בשטח יתאימו למשורטט בתכניות שיוגשו עם ספרות המערכת. 4.12

בארון סעף, או תעלות, יסומן לכל אורכו. כל קצה כבל יכיל סימונית עמידה כמפורט בסעיף כל כבל  4.13

 ז' לעיל.

כל חיבור ייסגר ויבודד בשרוול מתכווץ. ביצוע החיבורים בהלחמה אמינה בלבד, נאסר השימוש בסרט  4.14

 בידוד.

מתנתק, או סרגלים  כבלים בארונות סעף ו/או קופסת ציוד יחוברו בסרגלי חיבור אמינים כגון: מהדק 4.15

 אחרים שיקבלו את אישור הלקוח ו/או נציגיו.

 החווט יהיה רצוף לכל אורכו ללא חיבורי ביניים. 4.16

 תכניות החווט המלאות תישארנה באתר עם ספר התיעוד וכן בכל ארון סעף.  4.17

רות בכל מקום בו יידרשו ביצוע עבודות בטון וביסוס מרכיבים שונים בקרקע הקבלן יחויב בביצוע חפי 4.18

, הכל על פי חישובים הנדסיים שיבוצעו 300Bבעומק המתאים לייצוב הפריט, מילוי בבטון לפחות 

 באחריות הקבלן להבטחת חיזוק יציב ולאורך זמן.

לא יושארו קצוות בולטים של פרטי מתכת או אחרים, אשר יכולים להוות מפגע בטיחותי. כל חלק  4.19

 מתכתי בולט ייחתך וילוטש.

שיותקנו בהתקנות חיצוניות, יבוצעו מברזל מגלוון, על פי תקן ישראלי. במידה כל חלקי המתכת  4.20

 30עשיר באבץ, בשתי שכבות בנות -וקצוות מגולוונים יחתכו מיקום החיתוך יצבע על ידי צבע מגינול

 מיקרון לפחות. 30מיקרון לפחות, וכן בצבע גוון גם הוא בשתי שכבות בנות 

קות המגבילות את עבודת הקבלן, מחוייב הקבלן לצלם ולתעד מצב במידה ובאתר קיימות תקרות פרי 4.21

קיים ולאחר מכן לפרקן באופן זהיר ולהחזירן למקומן ללא נזק ו/או שבר בקצוות. חלקי תקרה שימצאו 

עם סימני נזק ו/או לכלוך, הקבלן יחויב בהחלפתן ו/או בניקיונן ולא יהיה זכאי לכל תמורה בגין כך 

ו/או לנציגיו כי הנזק היה טרם פירוק חלקי התקרה. למען הסר ספר, בכל מקרה  אלא אם יוכיח ללקוח

 חייב הקבלן בקבלת אישור הלקוח ו/או נציגיו, בכתב, טרם פירוק כל חלק מחלקי התקרה.

צנרת שתותקן בחללים מעל תקרות אקוסטיות תהיה מסוג "כבה מאליו" נושא תו תקן מכון התקנים.  4.22

 את האישור ללקוח ו/או לנציגיו.על פי דרישה יציג קבלן 

 כבלים יושחלו בצינורות רק לאחר ייצובם וחיזוקם. 4.23

 חיבור כבלי מצברים יבוצע עם נעלי כבל ובטבעת קפיצית להבטחת החיזוק. 4.24

מ"מ. תוואי התקנתם יתואם עם  1.5יהיו בעלי חתך מזערי של  230VACכבלי הזנה למתח רשת  4.25

. במידה וכבלים אלו יוכנסו לקופסה מתכתית, במיקום NYYהלקוח ו/או נציגיו. ציפויים יהיה כפול 

הכניסה יותקן גרומט להגנה כנגד פגיעה בכבל. בחישוב עובי הכבל יילקח מקדם ביטחון בשיעור של 

 דת.לפחות מצריכת הזרם הנמד 25%
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לכל אלמנט בו נדרשת שמירת קווים, יותקן נגד מתאים. במידה ושמירת הקו צריכה -נגד שמירת קו 4.26

להיות מפצלת בין יותר מאלמנט אחד, תבוצע חלוקה סימטרית בין האלמנטים. נגדים אלו יולחמו 

 ויחוזקו כנגד ניתוק ושבירה וכן יבודדו בשרוול מתכווץ.

על ידי כסוי פלסטי שקוף. כן תסומן ותשולט נקודת כניסת תבוצע  40VACהגנת נקודת מתח מעל  4.27

 המתח בשילוט אזהרה מתאים.

גם אם הנם  24/7כל כרטיס ו/או מעגל יותקנו בקופסה/ארון ננעל עם מפסק טמפר מחובר במצב  4.28

חרוט לגבי יעודה. נוסח השילוט יתאים  PVCמותקנים בפיר המיועד לכך. הקופסה תשולט בשילוט 

 .למצוין בתיעוד

בכל מקרה בו יידרש הקבלן להתקין ציוד על קיר )למעט ארונות תקשורת תלויים(, הקבלן מחויב  4.29

לספק ולהתקין לוח פח פנימי צף, ולהתקין עליו את הציוד, ללא תוספת תשלום. החווט יועבר בתעלות 

PVC .מחורצות ומותקנות באופן מיושר אנכי ואופקי 

מיניום על גלגלים ובעל דלת שקופה ננעלת או בארון מתכת כל הציוד בחדר הציוד יותקן במס"ד אלו 4.30

 לגידול עתידי. 30%תלוי. מידות הארון יותאמו לתכולת הציוד בתוספת 
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 :שלבי ביצוע וניהול הפרויקט .ב

 ביצוע העבודות באתר יבוצע בתהליך מובנה הכולל מספר שלבים: .5

 (,PDRשלב התכנון הראשוני ) 5.1

 (,CDRשלב התכנון המפורט ) 5.2

 הביצוע,שלב  5.3

 שלב המסירה ובדיקות הקבלה, 5.4

 :(PDRשלב התכנון הראשוני ) .6

 ( כמפורט להלן, יוגש ליועץ טרם תחילת העבודות. PDRתיק תכנון ראשוני ) 6.1

( יוגש בשלושה עותקים כמסמך רשמי  בחוברת כרוכה ובנוסף כקובץ PDRתיק התכנון הראשוני ) 6.2

 על גבי דיסק און קי.

לא יהיה זכאי לכל תמורה שהיא מעבר להצעתו הכספית בגין פעילותו  למען הסר ספק יודגש כי הקבלן 6.3

( לרבות השתתפות בסיורים, הכנת מסמכי תכנון, צילום PDRלצורך הכנת תיק התכנון הראשוני )

 האתר, קיום מפגשי תכנון וכדומה ככל שיידרש.

תיק תכנון ראשוני )שבעה( ימי עבודה ממועד קבלת צו תחילת עבודה יגיש הקבלן למזמין  7בתוך  6.4

 הכולל:

דף כותרת הכולל: ציון שם האתר, מספר הפרויקט, תאריך, שם העורך ושם המאשר )בצד  6.4.1

 הקבלן( ומספר גרסה.

 תוכן עניינים. 6.4.2

 כל עמוד במסמך ימוספר. 6.4.3

כל תכנית, שרטוט, סכמה, דיאגרמה וכד' תמוספר ותקבל מספר גרסה, תאריך, שם המתכנן  6.4.4

 ושם המאשר. 

 .AutoCADכמות ושרטוטים יוכנו באמצעות תכנת כל התכניות, ס 6.4.5

 :רשימת כח אדם הכוללת 6.4.6

 פרטי מנהל הפרויקט )שם מלא, ת.ז., פרטי התקשרות, פרוט ניסיון(. 6.4.6.1

 פרטי מנהל אתר )שם מלא, ת.ז., פרטי התקשרות, פרוט ניסיון(. 6.4.6.2

 פרטי ראשי הצוותים )שם מלא, ת.ז., פרטי התקשרות, פרוט ניסיון(. 6.4.6.3

 בקרת איכות )שם מלא, ת.ז., פרטי התקשרות, פרוט ניסיון(.פרטי ממונה  6.4.6.4

 רשימת קבלני משנה ועובדיהם אשר יועסקו ע"י הקבלן בפרויקט. 6.4.6.5

המזמין ו/או נציגיו רשאים לאשר או לדחות באופן חלקי או מלא את מי מרשימת 

כח האדם אשר יציג הקבלן מבלי צורך לנמק את החלטתם. במקרה כזה ידאג 

 באופן מיידי כח אדם חלופי בכפוף לאישור המזמין ו/או נציגיו.הקבלן למנות 
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 ( וכן תיאור תהליך ביצוע העבודה.Gantתכנית לו"ז ברמת ראשי פרקים ) 6.4.7

תכן מערכת כללי על בסיס סכמת בלוקים ברמת מכלולים ותתי מכלולים, תיאור מבנה  6.4.8

 המערכות נשוא הליך זה ותכניות לביצוע.

לעיל ייבחנו ע"י המזמין ונציגיו ובמידת הצורך ועל פי שיקול דעתו  החומרים המפורטים בסעיף 6.5

הבלעדית והמוחלטת של המזמין ו/או נציגיו יידרש הקבלן לביצוע והגשת השלמות ו/או תוספות ו/או 

 )חמישה( ימי עבודה ממועד דרישתם. 5תיקונים אשר יוגשו למזמין בתוך 

(, ישלח המזמין ו/או נציגיו לקבלן PDRהראשוני ) בגמר הליך הבדיקה ובכפוף לאישור תיק התכנון 6.6

( כמפורט CDRאישור לגמר שלב הצגת החומרים )כמפורט לעיל( ומעבר לשלב התכנון המפורט )

בסעיף שלהלן וכן זימון לישיבת התנעה אשר בה יציג מנהל הפרויקט מטעם הקבלן את תיק התכנון 

 הראשוני המאושר.

 :(CDRשלב התכנון המפורט ) .7

הסר ספק יודגש כי הקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה שהיא מעבר להצעתו הכספית בגין פעילותו  למען 7.1

( לרבות השתתפות בסיורים, הכנת מסמכי תכנון, צילום CDRלצורך הכנת תיק התכנון המפורט )

 האתר, קיום מפגשי תכנון עם גורמים מטעם המזמין ו/או גורמים אחרים ככל שיידרש.

( יוגש בשלושה עותקים כמסמך רשמי בחוברת כרוכה ובנוסף כקובץ על CDRרט )תיק התכנון המפו 7.2

 גבי דיסק און קי.

( וישיבת ההתנעה PDR)ארבעה עשר( ימי עבודה ממועד אישור מסמך התכנון הראשוני ) 14בתוך  7.3

 ( הכולל:CDRשנקבעה בגינו כמפורט לעיל, יגיש הקבלן למזמין תיק תכנון מפורט )

ציון שם האתר, מספר הפרויקט, תאריך, שם העורך ושם המאשר )בצד דף כותרת הכולל:  7.3.1

 הקבלן( ומספר גרסה.

 תוכן עניינים. 7.3.2

 כל עמוד במסמך ימוספר. 7.3.3

כל תכנית, שרטוט, סכמה, דיאגרמה וכד' תמוספר ותקבל מספר גרסה, תאריך, שם המתכנן  7.3.4

 ושם המאשר. 

 .AutoCADכל התכניות, סכמות ושרטוטים יוכנו באמצעות תכנת  7.3.5

מסמך רשמי וחתום מהמזין ו/או נציגיו המאשר כי המזמין קיבל ואישר את מסמך התכנון  7.3.6

 הראשוני.

 רשימת כח אדם סופית ומפורטת. 7.3.7

המזמין ו/או נציגיו רשאים לאשר או לדחות באופן חלקי או מלא את מי מרשימת כח האדם 

ן למנות באופן אשר יציג הקבלן מבלי צורך לנמק את החלטתה/ם. במקרה כזה ידאג הקבל

 מיידי כח אדם חלופי בכפוף לאישור המזמין ו/או נציגיו.

 (.GANTתכנית לו"ז מפורטת ) 7.3.8

 עץ מוצר של כל מערכת ותת מערכת. 7.3.9

 סכמת בלוקים של כל מערכת ותת מערכת. 7.3.10
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שרטוט תשתיות ותוואים, צנרת ומובילי כבילה, קופ' חיבורים וכד' של כל מערכת ותת  7.3.11

 מערכת.

 כל רכיב, מכלול, ארון ריכוז וכד'. סכמות החיווט של 7.3.12

 שרטוטי הצבת אמצעים לרבות אביזרי קצה, ריכוזי ציוד, ריכוזי תקשורת, עמדות עבודה וכד'. 7.3.13

 שרטוט הצבת אמצעים בתוך ארונות ציוד, ארונות תקשורת וארונות שרתים. 7.3.14

 ניתוח נפח אכסון למערכות ההקלטה. 7.3.15

 וז ציוד, תקשורת ושרתים.ניתוח צריכה ועומס אספקת מתח וקיבול בכל ריכ 7.3.16

 תכנון מפורט לחדר שרתים ו/או ריכוזי תקשורת לרבות: 7.3.17

 תכנית העמדה וסופר פוזיציה. 7.3.17.1

 תכנית אינסטלציה ומובילי כבילה. 7.3.17.2

תכנית חשמל )במידה ונעשה על ידי הקבלן( או דרישות חשמל )במידה ונעשה על  7.3.17.3

בוי גנראטור ו/או ידי אחרים( לרבות חיבור ללוח חשמל ראשי ושילוב עם הזנות גי

 פסק )במידת הצורך(, תכנית מאור )במידת הצורך(.-אל

תכנית מיזוג אוויר )במידה ונעשה על ידי הקבלן( או דרישות למיזוג אוויר )במידה  7.3.17.4

 ונעשה על ידי אחרים( לרבות אינסטלציית מיזוג אוויר.

, מגשרים, ארונות נוהל סימון ושילוט לאביזרי קצה, מכלולים, תתי מכלולים, מערכות, כבלים 7.3.18

 ומסדים וכד'.

 תכניות מאושרות ע"י מהנדס קונסטרוקטור  )במידת הצורך(.   7.3.19

 נוהל בקרת איכות. 7.3.20

 ( מפורט.ATPנוהל בדיקות קבלה ) 7.3.21

 תכנית הדרכה אשר תהיה מחולקת לנושאים ולרמות תפעול שונות ותכלול לפחות: 7.3.22

 תיאור ומבנה כל מערכת ותת מערכת. 7.3.22.1

 הדרכה ברמת משתמש. 7.3.22.2

 ברמת מנהל מערכת. הדרכה 7.3.22.3

 איתור ותפעול תקלות. 7.3.22.4

 נוהל פתיחת קריאות שירות במוקד הקבלן. 7.3.22.5

( ייבחן ע"י המזמין ונציגיו ובמידת הצורך ועל פי שיקול דעתו הבלעדית CDRתיק התכנון המפורט ) 7.4

והמוחלטת של המזמין ו/או נציגיו יידרש הקבלן לביצוע והגשת השלמות ו/או תוספות ו/או תיקונים 

 )חמישה( ימי עבודה ממועד דרישתם. 5יוגשו למזמין בתוך אשר 
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בגמר הליך הבדיקה ע"י המזמין ונציגיו ישלח המזמין ו/או נציגיו לקבלן אישור לגמר שלב התכנון  7.5

המפורט ומעבר לשלב הביצוע כמפורט להלן וכן זימון לישיבת התנעה אשר בה יציג מנהל הפרויקט 

 רט המאושר. מטעם הקבלן את תיק התכנון המפו

יודגש כי הקבלן לא יהיה רשאי להתחיל בשלב הביצוע ללא קבלת אישור המזמין ו/או נציגיו לתיק  7.6

 ( אלא אם יוחלט אחרת ע"י המזמין ו/או נציגיו.CDRהתכנון המפורט )

 טרם תחילת העבודות בפועל תתקיים ישיבת התנעה לשלב הביצוע. 7.7

 :שלב הביצוע .8

מסמך זה, על כל חלקיו ונספחיו. כל שינוי משלב התכנון המפורט  העבודות יבוצעו בהתאם להוראות 8.1

 שאושר על ידי המזמין ו/או נציגיו מחייב אישור בכתב של המזמין ו/או נציגיו.

עבודות והתקנות הקבלן תבוצענה כולן בהתאם לתקני הבנייה בישראל, תקני החשמל, תקני בטיחות,  8.2

 הגנת ברקים, הוראות יצרן וכד'.

( או CDRכה יחל בביצוע העבודות בתוך קבועות הזמן שאושרו בשלב התכנון המפורט )הקבלן הזו 8.3

אחרות, כפי שיקבע המזמין ו/או נציגיו, וישלים את ביצוען בתוך לוח הזמנים שנקבע בתכנית 

המאושרת לביצוע העבודות. בהתחשב בלוח הזמנים הנדרש, יעמיד הקבלן לטובת הפרויקט את 

יובהר בזאת כי הקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה  .לצורך עמידתו בלו"ז כמות כוח האדם הנדרשת

בגין הגדלת כח האדם, עבודה בשעות חריגות ו/או מכל סיבה אחרת הדרושה לצורך עמידת הקבלן 

 בלו"ז שנקבע.

לשם ביצוע העבודות הקבלן ישתמש בציוד ובחומרים חדשים )אלא אם נאמר אחרת( העונים  8.4

כלל חלקיו ונספחיו ואשר יירכשו על חשבונו ויהיו מאיכות טובה, תקינים לדרישות מסמך זה על 

 וכשירים בכל עת.

קבע ההמזמין ו/או נציגיו כי העבודות, כולן או חלקן, אינן מבוצעות על פי הוראות מסמך זה, כולו או  8.5

ענה חלקו, תהא קביעתו בלעדית וסופית ועל הקבלן יהיה לשוב ולבצען מיד ומבלי שתהיה לא כל ט

 ו/או מענה ו/או דרישה כספית כל שהיא, הכל כפי שיידרש על ידי המזמין ו/או נציגיו.

הקבלן ימנה מנהל פרויקט מטעמו, שיאושר על ידי המזמין ו/או נציגיו, אשר יהיה נציגו הבכיר לצורך  8.6

, ביצוע העבודות נשוא מסמך זה על כל חלקיו וזאת במהלך כל תקופת ההתקנות ועד למסירת המתקן

 ועמו יתאם המזמין ו/או נציגיו את כל העבודות המתבצעות וכל נושא מנהלתי או טכני רלוונטי. 

מנהל הפרויקט יתפקד ככזה לאורך כל תקופת ההתקנות ועד למסירת המתקן, וימנה מטעמו מנהל 

אתר אשר ימצאו בשטח האתר בזמן ביצוע כל עבודה מכל סוג שהוא, כולל ולרבות על ידי קבלני 

לא תורשה עבודת עובדים ו/או עובדי קבלני משנה מכל סוג ובכל שלב משלבי הפרויקט ה. משנ

 . ללא נוכחות מנהל אתר

מנהל הפרויקט מטעם הקבלן ו/או כל בעל תפקיד אחר מטעם הקבלן אשר יידרש לכך ע"י המזמין 

מועד אשר לה  ו/או נציגיו יהיה נוכח בכל ישיבת תאום, ישיבת סטאטוס ו/או כל ישיבה אחרת ובכל

 יידרש.

המזמין ו/או נציגיו רשאים לדרוש החלפתו של מנהל הפרויקט ו/או מנהל האתר ו/או כל עובד 

מעובדי הקבלן לרבות קבלני משנה, ללא מתן נימוקים ולפי שיקול דעתם הבלעדית והמוחלטת של 

נהל הפרויקט המזמין ו/או נציגיו וזאת בכל שלב משלבי הפרויקט. הקבלן מתחייב להחליף את מ
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שמינה ו/או את מנהל האתר ו/או כל עובד אחר מטעם הקבלן לרבות קבלני משנה באחר/ים באופן 

 מיידי וללא ערעור עם קבלת הדרישה מאת המזמין ו/או נציגיו ובכפוף לאישור המזמין ו/או נציגיו.

בודה. הרישום יכיל הקבלן ינהל יומן עבודה מסודר. היומן יכיל מידע מפורט שיעודכן בתום כל יום ע 8.7

, CDR -שאושרה בשלב ה  GANT -את פרוט העבודות שבוצעו באותו היום בהלימה עם תכנית ה 

את שמות העובדים וקבלני המשנה אשר נכחו באתר באותו היום ריכוז בעיות טכניות ו/או מנהלתיות. 

וף כל שבוע עבודה יומן זה יעמוד לרשות המזמין ו/או נציגיו לבדיקה בכל עת שהיא ובכל מקרה בס

שאושרה  GANT –יגיש הקבלן למזמין ו/או לנציגיו דו"ח סטאטוס לפרויקט בהלימה עם תכנית ה 

 . כל חריגה מלוח הזמנים תובא לידיעת המזמין ו/או נציגיו באופן מיידי וללא דיחוי.CDR –בשלב ה 

לחריגה תקציבית,  לרבות ובפרט שינויים אשר יש בהם בכדי להביא CDR –כל שינוי מתוכנית ה 

בין אם נעשה על דעת הקבלן ובין אם נעשה בסיכום בע"פ עם כל גורם שהוא, לא יהיה בר תוקף 

ולקבלן לא תהיה זכות לכל תוספת תקציב ו/או לכל טענה מכל סוג, אלא אם הובאו מראש לידיעת 

 המזמין ו/או נציגיו וקיבלו את אישורם בכתב בלבד.

עבודות על פי סדרי עדיפויות כפי שייקבע מעת לעת ע"י המזמין ו/או הקבלן יענה לדרישות בצוע ה 8.8

נציגיו. הקבלן ישתף פעולה עם קבלנים אחרים המועסקים באתר, לא יפריע ולא ישבש תפקודם 

 ויסייע לקידום העבודה ככל שיידרש. ביצוע העבודות יעשה תוך הקפדה על שמירת האתר וסביבתו.

הפרעה מינימלית לדיירים, עובדים, מבקרים, אזרחים או כל אחד הקבלן יבצע את העבודות תוך  8.9

אחר באתר, במבנה ובמבנים הסמוכים, השוהים בסביבת אזור ביצוע העבודות. כמו כן, הקבלן יבצע 

את עבודותיו תוך הבטחת שלומם ובטיחותם של העוברים ושבים באזור ביצוע העבודות, ולשם כך 

כל הדרוש על פי תקני הבטיחות ו/או דרישת המזמין ו/או נציגיו ויפנה  יציב מחסומים ו/או שילוטים ו/או

באופן מיידי כל ציוד העלול להוות מפגע עבורם ויעבוד בהתאם לכל תקני הבטיחות הרלוונטיים ו/או 

 הוראות ונהלי המזמין ו/או נציגיו.

הבטיחות הקבלן ידריך את עובדיו בתנאי הבטיחות באתר ויהיה אחראי לקיום כל הוראות 

והביטחון. על הקבלן להחתים עובדיו ולצרף החתימות ליומן העבודה, החתימה תכלול התחייבות 

 לשמירת הביטחון והבטיחות באתר.

הקבלן יהא אחראי לניקוי האתר וסביבתו מכל פסולת ו/או שאריות חומרים ו/או ציוד שהובאו על ידו  8.10

פי דרישת המזמין ו/או נציגיו ולקבלן לא תהה לאתר. הניקוי יתבצע ללא דיחוי בכל שלב שהוא, על 

כל זכות לתמורה מכל סוג בגין כך. בסיום כל יום עבודה יחזיר הקבלן את המצב בסביבת העבודה 

 לקדמותו.

יובהר כי המזמין לא יישא בכל עלות נוספת בגין עיכובים ו/או השהיות הנובעות מפעילות מיוחדת  8.11

ת הן מצד הלקוח והן מצד חברת החשמל ו/או מכל סיבה באתר, ו/או בגין הפסקות חשמל יזומו

התלויה בלעדית במזמין אשר בגינן יידרש הקבלן שלא לבצע עבודתו ברציפות, בימים או בשעות, 

 הכל עפ"י הנחיות המזמין ו/או נציגיו.

עבודות הקבלן יבוצעו ברצף עד להשלמתן המלאה ולשביעות רצונו המלא של המזמין אך יתכן ויידרש  8.12

צוע חלק מהעבודות בשלבים על פי ובהתאם לשיקולי המזמין ולקבלן לא תהיינה כל טענות בנושא ב

 ולא יהיה זכאי לכל תמורה מכל סוג שהוא בשל כך.

כל עבודה הכרוכה בשינוי של המבנים כגון: קידוח, חציבה, התקנת תעלות, התקנות בדלתות וכד',  8.13

 יגיו.יחייבו הסכמה ותאום מראש עם המזמין ו/או נצ
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החיבורים ועד לאביזרים. לא יאושר  מארונות שלמים כבלים באמצעות ייעשה קצה אביזרי חיווט 8.14

בלבד ו/או בהתאם להוראות  בהלחמה ייעשו חוטים שימוש בסרט בידוד דביק/איזולירבנד. חיבורי

מתכווצים התקן או היצרן )המחמיר מבין כולם(. בידוד חיבורי חוטים ייעשה באמצעות שרוולי בידוד 

 בלבד.

 בקו. וקצר חיתוך, נתק אשר שיאפשרו גילוי קו סוף נגדי יכללו  ומתגים לגלאים החיבור קווי כל 8.15

 ההתקנה אביזרי נירוסטה. כל אביזרים, רכיבים, מכלולים וכד' המותקנים בתנאי חוץ יכללו ברגי 8.16

פלסטיים  ו/או חומרים טהמנירוס גלוון או שיהיו עשויים באמצעות חלודה בפני מוגנים יהיו המתכתיים

 המיועדים להתקנת חוץ ועומדים בכל דרישות התקנים הרלוונטיים.

כל עבודות החשמל ייעשו בהתאם לחוק החשמל ו/או תקנים ו/או תקנות רלוונטיים ועדכניים. בכל  8.17

עבודות החשמל שיבוצעו, נדרש הקבלן להמציא אשור בודק מוסמך לטיב העבודה ועמידתה בתקן 

 ל.וחוק החשמ

על הקבלן להתחשב במעבר תשתיות תת קרקעיות, במידה ויידרשו, של צנרות מסוגים שונים, לבדוק  8.18

סימונן בתוכניות, לבצע העבודות בזהירות הנדרשת, ולקבל אישור רשויות לגבי כל תוואי תת קרקעי 

 ולקבלן לא תהיינה כל טענות בנושא ולא יהיה זכאי לכל תמורה מכל סוג שהוא בשל כך.

לן ידאג לסימון ושילוט כלל האביזרים, המערכות, המכלולים, הארונות והמסדים, הכבלים, הקב 8.19

השרתים  תחנות העבודה וכד' בהתאם לשיטת הסימון והשילוט שאושרה בשלב התכנון המפורט 

(CDR  .) 

לכל מערכת ותת מערכת, כולל שתוף פעולה  API+ אפליקציית  SDKהקבלן מתחייב למסור למזמין  8.20

 מלא, לצורך בצוע התממשקות, במידה ויידרש, עם מערכות אחרות שאינן מותקנות על ידי הקבלן.

המזמין ו/או נציגיו רשאים לבקר בחצר הקבלן ו/או בחצר היצרן ו/או בחצר היבואן/מפיץ בכל עת  8.21

 להיות מסופקים ומותקנים באתר. ולעמוד על טיב הציוד, החומרים ו/או העבודה שאמורים

האספקה וההתקנה יכללו את כל העבודות, כלי העבודה והמרכיבים הדרושים לשם הפעלה מלאה  8.22

ומושלמת של המערכות הנדרשות והמאופיינות במסמך זה ובנספחיו לרבות חומרה, תוכנה, 

 רישיונות, מתאמים, מחברים, ספקי כח, ציוד עזר, כלי עבודה וכד'.

חייב לאכסן ולשמור כל מידע הקשור במזמין ו/או בפרויקט לרבות תכניות, מפרטים וכל הקבלן מת 8.23

מידע אחר בסודיות, בכל שלב משלבי ההתקשרות ולאחריה. הקבלן מתחייב לחתום בעצמו הוא וכל 

אחד מעובדיו ו/או מקבלני המשנה המועסקים על ידו על טופס שמירה על סודיות. הקבלן אינו רשאי 

מידע כאמור לעיל לכל גורם חיצוני אשר אינו מעורב בפרויקט. הקבלן מתחייב לנהל רישום להפיץ כל 

מדוקדק לגבי כל גורם אשר לו העביר מידע מכל סוג לצורך עמידה בהתחייבויותיו כלפי המזמין 

ולהעביר רישום זה לידי המזמין כחלק מתיק התיעוד ו/או בכל שלב בו יידרש לכך על ידי המזמין ו/או 

 ציגיו.נ
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 (:ATPבדיקות קבלה ) .9

 בדיקות קבלה כמפורט להלן יתבצעו בכפוף להוראות המזמין ו/או נציגיו.

ביצוע ומסירת תיק תוצאות בדיקות קבלה שנעשו ע"י הקבלן, הן תנאי חובה לתאום מועד מעמד 

 קבלה ומסירה, סיום העבודות באתר וקבלת המתקן ע"י המזמין ו/או נציגיו.

למען הסר ספק יודגש כי הקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה שהיא מעבר להצעתו הכספית בגין 

, השתתפות ATPפעילותו לצורך ביצוע בדיקות הקבלה ככל שיידרשו לרבות הכנת מסמכי 

 בבדיקות הקבלה בפועל על כל שלביהן, הכנת, תכנון והגשת תיק בדיקות ככל שיידרש.  

ועל ידי אנשיו ו/או בעלי מקצוע מטעמו, בדיקות קבלה בהתאם לנוהל על הקבלן לבצע בעצמו הוא  9.1

 (. CDRבדיקות הקבלה שאושר בשלב התכנון המפורט )

)ארבעה עשר( ימי עבודה לפני מועד הקבלה והמסירה, את תיק  14הקבלן יגיש למזמין ו/או לנציגיו,  9.2

 (. ATPתוצאות בדיקות הקבלה )

 תיק הבדיקות יכלול לפחות: 9.3

ת הכולל: ציון שם האתר, מספר הפרויקט, תאריך, שם העורך ושם המאשר )בצד דף כותר 9.3.1

 הקבלן( ומספר גרסה.

 תוכן עניינים. 9.3.2

 כל עמוד במסמך ימוספר. 9.3.3

פרוט כל הבדיקות אשר נעשו ע"י הקבלן ו/או מי מאנשיו תוך פרוט אופן ביצוע הבדיקה, מועד  9.3.4

חר הקשור לבדיקה ובהתאם ביצוע הבדיקה, ע"י מי נעשתה, מספר הבדיקה וכל מידע א

 לנוהל הבדיקה שאושר.

לבדיקות אשר מחייבות ציוד בדיקה ומדידה )בדיקת קווי תקשורת, סיבים אופטיים, בדיקות  9.3.5

מתח וכד' יצרף הקבלן לתיק הבדיקה תעודת אישור ברת תוקף מגוף מורשה המעידה כי 

ה בדיקות לנ"ל מבלי ציוד הבדיקה אשר באמצעותו בוצעו הבדיקות, עבר כיול. לא תאושרנ

 המצאת אישור כיול כנדרש(.

תיק הבדיקות יוגש כשהוא חתום הן ע"י מנהל הפרויקט מטעם הקבלן והן ע"י מנהלו הישיר  9.3.6

 של מנהל הפרויקט מטעם הקבלן.

( ייבחן ע"י המזמין ו/או נציגיו ובמידת הצורך ועל פי שיקול דעתו ATPתיק הבדיקות המפורט ) 9.4

המזמין ו/או נציגיו יידרש הקבלן לביצוע והגשת השלמות ו/או תוספות ו/או הבלעדית והמוחלטת של 

 )חמישה( ימי עבודה ממועד דרישתם. 5תיקונים אשר יוגשו למזמין בתוך 

בגמר תיקון תיק הבדיקות וביצוע ההשלמות, יגיש הקבלן למזמין את תיק הבדיקות הסופי והמעודכן  9.5

 הקבלן וכן עותק מלא נוסף כקובץ על גבי דיסק און קי.בשלושה העתקים מודפסים וחתומים על ידי 

בגמר הליך בדיקת תיק הבדיקות ע"י המזמין ו/או נציגיו ובכפוף להגשת תיק מתקן כאמור להלן, וגמר  9.6

 ביצוע הדרכות כאמור להלן, ישלח המזמין ו/או נציגיו לקבלן זימון למועד קבלה ומסירה.
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( על ידי הקבלן, מצהיר ATPי בעצם הגשת תיק הבדיקות )המזמין ו/או נציגיו לוקחים בחשבון כ 9.7

הקבלן כי ביצע את כל הבדיקות הדרושות בין אם פורטו בנוהל הבדיקות בשלב התכנון המפורט 

(CDR ובין אם לא, בין אם נדרשו ע"י המזמין ו/או נציגיו ובין אם לא וכי הוא מודע כי בכל מקרה בו )

 ים מכל סוג הוא צפוי לקנסות כמפורט בסמכי ה"מכרז".ימצאו במועד הקבלה והמסירה ליקוי

 תיק מתקן: .10

 תיק מתקן כמפורט להלן יוגש בעבור כל אתר בנפרד.

הגשת תיק מתקן מלא הינה תנאי חובה לתאום מועד מעמד קבלה ומסירה וקבלת האתר ע"י 

 המזמין ו/או נציגיו.

למען הסר ספק יודגש כי הקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה שהיא מעבר להצעתו הכספית בגין 

 פעילותו לצורך הכנת תיק המתקן בהתאם לנדרש והגשתו למזמין.  

)ארבעה עשר( ימי עבודה לפני מועד הקבלה והמסירה, תיק  14הקבלן יגיש למזמין ו/או לנציגיו,  10.1

 רט, כתוב בשפה העברית והכולל לפחות:מלא ומפו AS-MADEמתקן וסט תכניות 

 רשימת תפוצה ועדכונים של התיעוד, ספר הפעלה וספר תחזוקה; 10.1.1

 תיעוד והוראות הפעלה למערכות; 10.1.2

 מפרטים טכניים מקוריים של הציוד המותקן; 10.1.3

 הוראות בטיחות; 10.1.4

 רשימת כיולים; 10.1.5

נן מספר קומות , כולל מיקום נגדי סוף קו. במידה וישAS MADEתכניות חיווט ומיקום רכיבים  10.1.6

באתר, תוצא תכנית נפרדת לכל קומה ותכנית ורטיקלית. לכל נושא ולכל מערכת )כגון: 

תשתיות תקשורת, חדר שרתים, חדרי תקשורת, מערכות ביטחון לפי סוגים וכד'( תוצא 

 תכנית נפרדת;

 .IPרשימת כתובות  10.1.7

 טבלת ציודים. 10.1.8

 דו"חות בדיקה של בודקים מוסמכים )במידת הצורך(; 10.1.9

 סופי ומאושר של בדיקות קבלה; תיק 10.1.10

 ניתוח של עומסי תקשורת ברשתות ממוחשבות; 10.1.11

 ;UPSאו \ניתוח צריכת זרם למצברי גיבוי ו 10.1.12

 תיאור המערכת ועקרונות פעולתה; 10.1.13

 תכניות אלקטרוניות ומכניות של מרכיבי הציוד; 10.1.14

 כתב כמויות סופי. 10.1.15

 בשפה העברית;-הוראות תפעול המערכות 10.1.16

 איתור תקלות, תחזוקה מונעת, חלקי חילוף מומלצים;-למערכותהוראות תחזוקה  10.1.17

http://www.idnh.co.il/
mailto:anat@bns.org.il


55 
 

 
 ___________         להבים צומת - משותף תעסוקה פארקעידן הנגב           
  חתימה וחותמת      8532400 הנגב .נ.ד ,קמה בית צומת ,שמעון בני אזורית מועצה

 anat@bns.org.ilדוא"ל www.idnh.co.il 073- 2572106'לט

כולל כמויות שהותקנו בפועל, מס' קטלוגי, שם יצרן, תצלומים -רשימת מרכיבי הציוד 10.1.18

 ופרוספקטים של הציוד;

 יומן עבודה מתיק המתקן; 10.1.19

 דו"חות טכנאים מתיק המתקן; 10.1.20

ד, עם תוכן עניינים בתחילה צב"ד ייעודי נדרש, לתחזוקת המערכות. כל נושא יובא כפרק נפר 10.1.21

 וחוצצים בין הפרקים;

התיעוד יימסר בכריכה קשיחה, כאשר בחזית התיק יודפס שם הפרויקט, תאריך ביצועו, ושם  10.1.22

 הקבלן המבצע;

הוראות התחזוקה יכללו מיקום מרכיבי הציוד השונים, מהלך כבלים כולל צבעי גידים, רשימת חווט  10.2

כולל תחזוקת )יתור תקלות, מפרט אחזקה מונעת, תיעוד תוכנה וחיבורים בין המרכיבים השונים, א

 .(תוכנה

התכניות השונות ישקפו במדויק את המצב הקיים של מרכיבי הציוד באתר ויאומתו במהלך בדיקת  10.3

 הקבלה.

 השרטוטים יהיו שרטוטים ממוחשבים, כשכל נושא יוצג במודגש )צבע שונה( בשרטוט. 10.4

כאשר בחזית התיק יודפס שם הפרויקט, תאריך ביצועו, ושם תיק המתקן יימסר בכריכה קשיחה,  10.5

 הקבלן המבצע.

תיק המתקן ייבחן ע"י המזמין ו/או נציגיו ובמידת הצורך ועל פי שיקול דעתו הבלעדית והמוחלטת של  10.6

המזמין ו/או נציגיו יידרש הקבלן לביצוע והגשת השלמות ו/או תוספות ו/או תיקונים אשר יוגשו למזמין 

 חמישה( ימי עבודה ממועד דרישתם.) 5בתוך 

אם תיקון תיק המתקן וביצוע ההשלמות, יגיש הקבלן למזמין את תיק המתקן בשלושה העתקים  10.7

( הכוללת מדבקה עם לוגו CDמודפסים וחתומים על ידי הקבלן וכן עותק מלא נוסף במדיה מגנטית )

 הקבלן, כותרת, מספר גרסה, חתימה וחותמת הקבלן.

קה ע"י המזמין ו/או נציגיו ובכפוף להשלמת הליך הבדיקות האמור בסעיף לעיל, בגמר הליך הבדי 10.8

וגמר ביצוע הדרכות כאמור בסעיף להלן, ישלח המזמין ו/או נציגיו לקבלן זימון למועד קבלה ומסירה 

 כמפורט בסעיף להלן.
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 הדרכות: .11

ומסירה, סיום ביצוע מערך הדרכה מלא ומסודר הינו תנאי חובה לתאום מועד מעמד קבלה 

 הפרויקט וקבלת המתקן ע"י המזמין ו/או נציגיו.

 יודגש כי ההדרכות תבוצענה בכל אתר בנפרד ובכפוף להוראות המזמין ו/או נציגיו.

למען הסר ספק יודגש כי הקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה שהיא מעבר להצעתו הכספית בגין 

כנית הדרכות מפורטת, הפקת חומר פעילותו לצורך ביצע ההדרכות לרבות הכנת והגשת ת

 הדרכה, אמצעים וציוד וכל הדרוש לצורך העברת ההדרכות לשביעות רצונו המלאה של המזמין.

הקבלן יבצע הדרכה למזמין ו/או לנציגיו בהתאם לתוכנית ההדרכה אשר אושרה בשלב התכנון  11.1

מועד המסירה  )ארבעה עשר( ימי עבודה לפני 14(. סבב ההדרכות יחל לפחות CDRהמפורט )

 והקבלה.

 ההדרכה תעשה למספר בעלי תפקידים ככל שיידרש לפי דעתו של המזמין ו/או נציגיו. 11.2

)שבעה( ימי עבודה לפני מועד תחילת  7הקבלן יגיש למזמין ו/או לנציגיו את חומר ההדרכה לפחות  11.3

 ההדרכות.

הבלעדית ההדרכה תעשה בחצר המזמין ו/או באתר ו/או משרדי הקבלן בהתאם להחלטתו  11.4

 והמוחלטת של המזמין ו/או נציגיו.

הקבלן יתעד את מעמד ההדרכות, ובתום הליך ההדרכות יגיש דו"ח מפורט תוך ציון מועדי ההדרכות,  11.5

נציגי הקבלן ונציגי המזמין במעמד ההדרכות. הקבלן ידאג להחתים את נציגי המזמין בגמר כל מעמד 

 הדרכה.

שימולא על ידי המודרכים, ממצאי השאלון יוגשו למזמין  הקבלן יגיש שאלון הערכה לרמת ההדרכה 11.6

 לצורך הערכת רמת ההדרכה, איכותה והיקפה.

חומר ההדרכה )בע"פ והמודפס( יהיה בשפה העברית בלבד ויוגש בשלושה העתקים מודפסים  11.7

 וחתומים על ידי הקבלן וכן עותק מלא נוסף על גבי דיסק און קי.

 מסירה: .12

ע"י המזמין ו/או נציגיו הינו תנאי הכרחי לתחילת תקופת האחריות.  אישור קבלת ומסירת המתקן

למען הסר ספק יודגש כי הקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה שהיא מעבר להצעתו הכספית בגין 

פעילותו לצורך ביצוע תהליך קבלת ומסירת המתקן ככל שיידרש לרבות השתתפות בבדיקות 

 ת בדיקות חוזרות ככל שיידרשו.הקבלה והמסירה בפועל על כל שלביהן לרבו

)ארבעה עשר( ימי עבודה לאחר אישור תיק  14מועד קבלה ומסירה ייקבע על ידי המזמין לכל היותר  12.1

בדיקות הקבלה, תיק המתקן וגמר ביצוע הדרכות, כמפורט בסעיפים שלעיל. למען הסר ספק, תנאי 

לקיום וקביעת מועד מסירה הוא קבלת אישור המזמין לגמר כל אחת מפעולות הקבלן המפורטות 

 פים שלעיל.  בסעי

המזמין ו/או נציגיו, רשאים במעמד קבלת המסירה לבצע בדיקות מלאות ו/או חלקיות לפי שיקול  12.2

דעתם הבלעדית והמוחלטת לרבות פירוק וניתוק רכיבים והקבלן יהיה חייב להחזירם למצב תקינות 

המערכות מלא בגמר הבדיקה. יובהר כי בכל מקרה הקבלן יישא באחריות המלאה והבלעדית לכלל 

 והרכיבים אשר סופקו על ידו וכי מעמד הקבלה והמסירה הינו הליך פרוצדוראלי בלבד.
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 על הקבלן לקחת בחשבון כי ייתכן ומעמד הקבלה והמסירה ייפרש על פני מספר ימים. 12.3

ליקויים אשר יימצאו במועד הקבלה והמסירה, יירשמו ויוגשו בדו"ח סיכום. הקבלן יתקן הליקויים  12.4

חמישה( ימי עבודה ממועד הגשת דו"ח הסיכום וייקבע מועד קבלה נוסף אשר בו ייבחנו ) 5בתוך עד 

 הליקויים אשר תוקנו.

בכל אחד ממועדי הקבלה והמסירה ולמשך כל זמן המעמד יהיו נוכחים מטעם הקבלן לפחות בעלי  12.5

 התפקידים הבאים:

 מנהל הפרויקט. 12.5.1

 מנהל האתר. 12.5.2

 מהנדס/י מערכת הרלוונטיים. 12.5.3

 נוסף אשר נוכחותו תידרש על ידי המזמין ו/או נציגיו.כל גורם  12.5.4

לאחר תיקון כל הליקויים )במידה ונמצאו( לשביעות רצונו המלאה של המזמין ונציגיו, ינפיק המזמין  12.6

 לקבלן אישור מסירת וקבלת האתר וממועד זה תחל תקופת ההרצה כמפורט בסעיף להלן.

 תקופת ההרצה: .13

 ממועד אישור מסירת וקבלת המתקן. יום 30תקופת ההרצה תימשך למשך  13.1

בתקופה זו ייבחן המזמין ו/או נציגיו את תפקוד כלל המערכות אשר סופקו על ידי הקבלן, תקינותן  13.2

 לאורך זמן, והתאמת הגדרת המערכות וממשקי המשתמש לצורכי המזמין.

בלן אלא בתקופת ההרצה תתופעלנה המערכות על ידי המזמין ו/או נציגיו בלבד ללא התערבות הק 13.3

 במקרים של תקלה קריטית ו/או תקלה משביתה.

שעות מרגע הודעת  6הקבלן מצדו יהיה מחויב בפתרון תקלה קריטית ו/או תקלה משביתה בתוך עד  13.4

 המזמין ו/או נציגיו לקבלן בדבר התקלה.

איש הקשר היחידי מצד הקבלן אשר יעמוד מול המזמין בתקופת ההרצה, יהיה מנהל הפרויקט והוא  13.5

 אשר יהיה מחויב לדאוג למתן פתרון הולם למזמין.זה 

בתום תקופת ההרצה יגיש המזמין ו/או נציגיו דו"ח סיכום המפרט את רשימת הליקויים ו/או שינויי  13.6

הגדרות ו/או שינויים בממשק המשתמש אשר לדעת המזמין ו/או נציגיו דרושים לשם השלמת 

 הפרויקט באתר. 

ערכות לדרישות הפרויקט כפי שאופיינו במסמכי ההליך יבוצעו שינויים הנדרשים לצורך התאמת המ 13.7

 )עשרה( ימי עבודה ממועד הגשת הדו"ח.  10על חשבון הקבלן בתוך 

שינויים, התאמות ו/או תוספות אשר ברצון המזמין לבצע אך לא אופיינו במסמכי ההליך, יבוצעו  13.8

 בתשלום בהתאם להצעת מחיר שיגיש הקבלן ובכפוף לאישור המזמין.
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 גמר פרויקט:  .14

אם גמר תקופת ההרצה ובכפוף לאישור המזמין ו/או נציגיו כי תוקנו הליקויים כאמור בסעיף לעיל  14.1

ובכפוף לביצוע האמור בסעיפים לעיל, לשביעות רצונו המלאה של המזמין ו/או נציגיו, יישלח לקבלן 

 זימון למעמד הכרזה על גמר פרויקט ותחילת תקופת האחריות.

 ת גמר הפרויקט, יהיו נוכחים מטעם הקבלן לפחות בעלי התפקידים הבאים:במעמד הכרז 14.2

 מנהל הפרויקט. 14.2.1

 מנהל מחלקת השירות. 14.2.2

 כל גורם נוסף אשר נוכחותו תידרש על ידי המזמין ו/או נציגיו. 14.2.3

מנהל הפרויקט מטעם הקבלן יעביר את הפרויקט ממעמד של ביצוע למעמד של תקופת אחריות  14.3

 מנהל השירות מטעם הקבלן. ויבצע העברת "שרביט" אל

 במעמד זה ייבחנו מספר דברים: 14.4

 מנהל הפרויקט יעביר את הפרויקט למנהל השירות וימסור לידיו תיק מתקן מלא. 14.4.1

מנהל השירות יציג ללקוח את מנגנון השירות העומד לרשותו לרבות אמצעים, כח אדם, נוהל  14.4.2

 פתיחת שירות וכד'.

 קבלת המתקן לאחריותו.מנהל השירות יחתום במעמד זה על טופס  14.4.3

בכפוף לאמור בסעיף לעיל, ינפיק המזמין לקבלן תעודת גמר וממועד זה תחל תקופת האחריות לאתר  14.5

 בכפוף ובהתאם לתנאי האחריות כמפורט בהסכם ההתקשרות.
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 :(Mתנאים מקדמיים לאישור המערכות המוצעות ) .ג

מלאה של המערכות לרבות מרכיבי המערכות שיסופקו יכללו את כל המרכיבים הדרושים להפעלה  .15

חומרה, אביזרי קצה, כבלים, ספקים, חומרת מחשבים, רכיבי תקשורת, חבילות תכנה, רישיונות וכל 

הדרוש לשם הפעלה מלאה ומושלמת של המערכות לשביעות רצונה המלאה של המזמין גם אם לא אופיינו 

ימת ליבו של המזמין והיועץ בכל מקרה במסמך זה ו/או בכתב הכמויות. באחריות המציע להפנות את ש

ולדעתו יש חסר ברכיבים מכל סוג הדרושים להפעלה מלאה ומושלמת של המערכות וזאת טרם הגשת 

הצעתו. כל דרישה לחריגים לאחר זכיית הקבלן בגין חסר שכזה לא תאושר והמציע יישא בכל ההוצאות 

 להשלמת החסרים.

המערכות הנדרש, בין אם בחומרה ובין אם בתוכנה כשכול מערכת המציע יציע מערכות וכל מרכיב במכלול  .16

מוצעת מיוצרת על ידי חברה שיש לה מרכז פיתוח בארץ ו/או יצרן אשר יש לו נציגות ומרכז תמיכה ושירות 

נציגות ומרכז תמיכה ייחשבו ככאלה בתנאי שיש להם הסכם רשמי עם  למען הסר ספקרשמי בארץ. 

שלוש שנים קודם למועד הגשת המכרז( המסמיך אותם להפיץ, לשווק ולספק היצרן )בתקופה של לפחות 

( בעלי עובדים מן המנייןשירותי תמיכה בארץ. על הנציגות ומרכז התמיכה להעסיק לפחות שני טכנאים )

הסמכה רשמית מהיצרן למערכות המוצעות. על המציע לצרף להצעתו אישור מטעם היצרן המאשר 

 דרישה זו.

להצעתו הצהרה רשמית של יצרני המערכות המוצעות ו/או נציגיהן הרשמיים בארץ, כי  רףעל המציע לצ .17

ישנם לפחות שלושה קבלנים מובילים בארץ המורשים ומוסמכים לספק, להתקין וליתן שירותי תמיכה 

ואחזקה למוצרים המוצעים ב"מכרז" זה וכי כל אחד מהם מעסיק )כעובדים מן המניין( לפחות שני טכנאים 

שר עברו הסמכה רשמית מטעם היצרן על המערכות המוצעות. הצהרת היצרן / נציג היצרן תכלול את א

 רשימת הקבלנים המורשים.   

להצעתו אישור רשמי מטעם יצרני ו/או נציגיהן הרשמיים בארץ כי הוא )המציע( מוסמך  על המציע לצרף .18

וצעים ב"מכרז" זה וכי הוא )המציע( מטעמם לספק, להתקין וליתן שירותי תמיכה ואחזקה למוצרים המ

מעסיק )כעובדים מן המניין( לפחות שני טכנאים אשר עברו הסמכה רשמית מטעם יצרני המרכות 

 המוצעות על ידי המציע.

להצעתו אישור רשמי מטעם יצרני המערכות המוצעות ו/או נציגיהן הרשמיים בארץ כי  על המציע לצרף .19

מלא של המערכות המוצעות לצורך התממשקות עתידית  SDK / APIהוא מתחייב למסור לידי המזמין 

יגולם  SDK / API –, אזי שמחיר ה SDK / API -למערכות צד ג'. ככל שהיצרן דורש תשלום עבור ה

 SDKבמחירי הפתרון המוצע במסגרת מכרז זה, למען הסר ספק לא המזמין לא תשלם כל תוספת עבור 

/ API. 
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 :פאסיביתמפרט תשתיות תקשורת  .ד

 :תכולת השירותים .20

 - Cat7Aפריסת תשתית תקשורת פסיבית במשרדי הלקוח באמצעות כבילת נחושת בתקן 20.1

1200MHZ  ,STP ומחברי קצה בתקן ,Cat6A כל הציוד תקשורת שיותקן יהיה מתוצרת .Panduit ,

Corning  או שו"ע מאושר, עמדה טיפוסית במשרדים וב–OPEN SPACE   נק' רשת,  2תכיל

 , ומולטימדיה.  Wi-Fiקביל תיפרס גם תשתית עבור מערכות נוספות, כגון: מערכת ביטחון, במ

 חדר תקשורת /שרתים ראשי יהיה בקומת הגלריה. 20.1.1

בתוך חדר התקשורת / שרתים הראשי, הזנות החשמל יבוצעו באמצעות לוחות חשמל  20.1.2

ן יועץ החשמל.  מקומיים או במיקום אחר בהתאם לפיזור של הארונות בחלל ובכפוף לתכנו

 מתקן החשמל של חדר המחשב יבוצע על ידי קבלן החשמל.

בתוך חדר התקשורת / שרתים הראשי ומחוצה לו יבוצעו קישורים באמצעות סיבים  20.1.3

. הפריסה תבוצע בהתאם להנחיות היועץ ולמפרט מסודר MPOבתצורת  MM  OM3אופטיים

 אשר יסופק לזוכה.

 MMסיבים  12/שרתים הראשי ייפרס סיב אופטי בין ריכוזי התקשורת לחדר התקשורת  20.1.4

OM3  בתצורתPre-Terminated  עם מחבריMPO. 

או שו"ע  Panduit, Corningכל ציוד האופטיקה והנחושת שיותקן יהיה מתוצרת חברת  20.1.5

 מאושר.

  :תקנים והגדרות כלליות .21

ת המופעלות מכונו - 1121כל הציוד שיותקן יהיה תואם לדרישות התקן הישראלי "תקן ישראלי  21.1

בחשמל לשימוש משרדי: "דרישות בטיחות" ויעמוד בכל התקנים הרלוונטיים בתחום המחשוב 

והתקשורת אשר יש להם נגיעה לאפיון זה ולשימושים המיועדים בשילוב האפליקציות ומערכות 

 ההפעלה השונות גם אם לא פורטו באופן ספציפי באפיון.

 המפרטים הטכניים מיועדים לתת מידע על המוצרים המיועדים להתקנה.  21.2

פריטי הציוד המוצעים ואלה שיותקנו יהיו אך ורק כאלה שנבדקו ושאושרו במעבדות בדיקה מוסמכות  21.3

 ובהתאם לתקנים ולדרישות המפורטים.

תחת מערך כל הציוד המוצע יהיה כזה המיוצר ומזווד בייצור סידרתי באמינות גבוהה ומבוקרת  21.4

 אבטחת איכות תקנית.

הקבלן לא יהא רשאי להתקין ציוד ו/או חומרים שאינם נכללים בפרוט שהוצע על ידו ואשר אושר  21.5

לשימוש ע"י נציג המזמין. במידה שהקבלן יבקש שינוי בהגדרות ציוד ו/או חומרים עליו להביא זאת 

לפני ביצוע ההתקנה. יובהר כי לידיעת הלקוח ו/או נציגיו בכתב, ולקבל הסכמתו בכתב ומראש, 

הלקוח ו/או נציגו הינם הסמכות היחידה לאישור חריגות כנ"ל. הלקוח ו/או נציגיו רשאים שלא לאשר 

 כל התקנה שאינה במסגרת, ו/או שלא הוגדרה מראש ו/או שלא קיבלה אישור בכתב כאמור. 

ה לפי התקנים שפורטו לעיל הקבלן יתקין אך ורק מוצרים העומדים בדרישות המערכת ויאפשרו פעול 21.6

 ולהלן.
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 תקנים ישימים: 21.7

 מערכת הכבילה הפסיבית תתוכנן ותבוצע בהתאם לתקנים הבאים: 21.7.1

 

 תיאור מספר תקן/תקנה

ISO/IEC 11801 ( כבילה גנרית בחצר לקוחD CLASS) 

EIA/TIA 568A  ( כבלים, מחברים, שקעים ולוחות ניתובCAT 5) 

EIA/TIA 568-B.2  ( כבלים, מחברים, שקעים ולוחות ניתובCAT 5E) 

EIA/TIA TSB-36  מפרטים נוספים לכבילתSTP  (CAT 5) 

EIA/TIA 568-B.2-1   ( כבלים, מחברים, שקעים ולוחות ניתובCAT 6) 

EIA/TIA 568-B.2-10  ( כבלים, מחברים, שקעים ולוחות ניתובCAT 6A) 

EIA/TIA 568-B.3  ( סיבים אופטיים(Laser optimized OM3 multimode cable 

 10GBASE-S, 100BASE-S, 1000BASE-S 10GBASE-

L, 10GBASE-E, 1000BASE-L, 

1G … 16G Serial Fibre Channel, 

InfiniBand 4X-SDR, 4X-DDR and 4X-QDR, 

EIA/TIA 604-5 (FOCIS 5) תאימות מחברים אופטיים 

IEC 61754-7   מחברים אופטיים : משפחתMPO/MTP 

IEEE 10GBASE-SR 10 Gigabit on multimode fibers (short range) 

EIA/TIA TSB-40 מפרטים נוספים לכבילה 

EIA/TIA 569 .מובילי כבלים וחלוקת אזורים באתר 

EIA/TIA 606 .סימון ולניהול מנהלתי של תשתית לרשת כבילה 

EIA/TIA 607  חשמליות וחיבורי סכוך.הארקות 

EN-50173 דרישות ביצוע מסכמות כבילה גנריות 

EIA/TIA 942 תשתיות ל-Data centers 

מערכת כבילה כללית לבניינים  -רשתות בזק בחצרי לקוח  1,2,3,5חלקים  1907ת"י 

 מסחריים.

דרישות הארקת הבזק )הארקת  -רשתות בזק בחצרי לקוח  4חלק  1907ת"י 

 וההתחברות להארקה בבניינים מסחרייםהתקשורת( 

 1981 –תקנות החשמל )הארקות יסוד( תשמ"א  81019תקנה 
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ידי אחרים( בהתאם לכל תקני תקשורת הנתונים -הרשת האקטיבית תתוכנן ותבוצע )על 21.7.2

 הרלוונטיים בפרט ובייחוד לעמידה  בתקנים הבאים:

 תיאור מספר תקן/תקנה

IEEE 802.3 שזורים רשת איטרנט בזוגות 

IEEE 802.3I  ממשק איטרנט בזוגות שזורים(10BaseT) 

IEEE 802.3u  רשת איטרנט בזוגות שזורים(100BaseTX) 

IEEE 802.3z  רשת איטרנט בזוגות שזורים(1000BaseTX) 

IEEE 802.3 ae  רשת איטרנט בזוגות שזורים(10GbaseTX)  

IEEE 10GBASE-SR 10 Gigabit on multimode fibers (short range) 

 

למען הסר ספק, תשתית הכבילה שתיפרס על ידי הקבלן תתמוך בכל תקני תקשורת  21.7.3

 הנתונים, גם אם לא צוין התקן במפורש. 

המערכת תבוצע בטכנולוגיה המובנית העדכנית ביותר להעברת נתונים  -קצב העברה  21.7.4

 -לאופטיקה )יש לצרף התחייבות היצרן לתמיכה ב 40Gb -לנחושת ו 10Gbבקצבים עד 

(100Gb. 

ומחברי  CAT7A (00(MHz12מערכת כבילת הנחושת תהיה מסוככת על בסיס כבלי  21.7.5

CAT6A. 

 . יש להציג אישורי מעבדה בלתי תלוייה.U-PUE -הכבילה והציוד יתמכו ב 21.7.6

-B.2של תקן  CAT6Aלקצה" בדרישות -כל מרכיבי הקצה של רשת הכבילה יעמדו "מקצה 21.7.7

10-EIA/TIA-568  העברת נתונים בקצב עד(500Mhz600 -, אישור יצרן לMhz כמו כן .)

 .CAT6Aנדרש אישור רכיב לכל פריט מוצע לעמידה בדרישות 

וכולל אישור  Chanel -תינתן עדיפות לפתרון המציע ציוד מתוצרת אותו יצרן ברמת ה  21.7.8

 המוצע.  Chanel -ולכל רכיב ב  Chanel, לכל CAT6Aמעבדה לעמידה בדרישות תקן 

הכוללת את כל מרכיבי ההתקנה המוצעים על ידו  Chanel -הקבלן יבצע הדגמה טכנית ל  21.7.9

)כבלים, פנלים, מגשרים ומחברים( כולל אישורי בדיקה מעבדה מוסמכת, בינלאומית בלתי 

שור  ההדגמה לפני קבלת אי Chanelתלויה וכן יבצע בדיקות בנוכחות נציג המזמין על 

 ההתקנה לציוד. 

התשתית הפיזית תתמוך בכל ציוד אקטיבי תיקני העומד  -תמיכה בציוד תקשורת אקטיבי  21.7.10

 בתקנים שפורטו לעיל.
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 אישורי ציוד: .22

מיד לדרישת הלקוח ו/או נציגיו, לפני הכניסה לעבודה ולכל המאוחר עד שבוע מהודעת הלקוח על  22.1

 מאות של כל רכיבי הציוד לאישור.הזכייה בהליך, יגיש הקבלן הזוכה ללקוח דוג

 לאחר קבלת אישור הלקוח ו/או נציגיו, יזמין הקבלן הזוכה את כל הציוד שאושר להתקנה. 22.2

עבור כל תוף כבילה המובא אל האתר תוצג תעודת בדיקות ממעבדת המפעל ללקוח ו/או לנציגיו,  22.3

גיו, במסגרת הגשת הקבלן לא יעשה שימוש בכבלים ללא קבלת אישור מקדים מהלקוח ו/או נצי

 אישורי הציוד.

כל רכיב שמגיע לשטח ההתקנה ילווה בתעודת בדיקה מתאימה של היצרן, עפ"י הדרישות המפורטות  22.4

 במפרט הטכני.

 הגדרת רכיבי התשתית: .23

 תשתית נחושת: 23.1

 CAT7A STP  ,1200MHZכבל תקשורת  23.1.1

  Cat7A,8W STPתשתיות כבילת תקשורת נתונים, נחושת, יבוצעו באמצעות כבל בתקן  23.1.2

 מתוצרת חברות ידועות.  HFFRבעלי תכונת 

 לפחות. 50%סיכוך הכבל  23.1.3

 . EIA/TIA/568החיווט יבוצע עפ"י תקן  23.1.4

 כל הכבלים ייפרסו בתוך תעלות וצנרת שיותקנו על ידי קבלן החשמל. 23.1.5

לפני התקנת המחברים בשני צדדי הכבל, יסמן הקבלן את הכבל בשרוולים מתכווצים, או  23.1.6

 ן הכבל במדבקה מתלפפת לאחר ההתקנה.לחילופין, יסומ

  

 מסוכך  RJ-45שקע קצה  23.1.7

מסוכך, אשר נבדק ואושר במעבדה מוסמכת לעמידה  RJ-45שקע הקצה יהיה מסוג  23.1.8

 .של היצרן בלבד Cat 6A -בדרישות 

 .U-PUE –נדרש להציג אישור מעבדה בלתי תלוייה לעמידה של שקע הקצה )קיסטון( ל  23.1.9

מסוככים  RJ-45בסיס מעגל מודפס המכיל שקע בודד או זוג שקעי אביזר הקצה יהיה בנוי על  23.1.10

 (. CIMAפלסט/ –המותקנים באביזר משולב לחשמל ותקשורת )כדוגמת א.ד.א 

 השקע יותאם להתקנה בסביבות הבאות: 23.1.11

 ’.ממ 55קופסא  23.1.12

 .-Gewissאמבטיה מותאמת ל 23.1.13
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 .-Bticinoאמבטיה מותאמת ל 23.1.14

 אמבטיה מותאמת לסימה או א.ד.ע. פלסט. 23.1.15

 התקנה על גבי הטיח. 23.1.16

 מסוכך RJ-45לוח ניתוב  23.1.17

מסוכך שנבדק ואושר במעבדה בינלאומית, מוסמכת ובלתי תלויה לעמידה  8Wמיועד לכבל  23.1.18

 לאביזרים. Cat 6A -בדרישות 

 יכלול הארקות לכל שקע בנפרד וחיבור הארקה כללי. 23.1.19

 יכיל אמצעי עיגון וחיבור כבלים מצידו האחורי. 23.1.20

 .19יתאים להתקנה במסד " 23.1.21

 מגעים, לפחות, כ"א בשורה אחת. 8בעלי  RJ-45מחברי  24 -יכיל מקום ל  23.1.22

 יחובר להארקת הארון/המסד, כל לוח יחובר בנפרד. 23.1.23

 יהיה תואם למפרט הטכני ולנדרש בכתב הכמויות. 23.1.24

יעשה שימוש בציוד מאיכות גבוהה המיוצר על ידי יצרן מוכר ואיכותי, כדוגמת מתוצרת חברת  23.1.25

Panduit, Corning  ..או שו"ע מאושר 

 כבלי ניתוב )מגשרים( 23.1.26

 מסוכך לבין תחנת עבודה. RJ-45כבל ניתוב מיועד לחיבור בין שקע קצה  23.1.27

 מסוכך וגמיש. 8Wהכבל יהיה בעל  23.1.28

 RJ-45. בכל קצה יותקן תקע Cat 6A, TIA\EIA 568A ,TSB 36הכבל יעמוד בתקני  23.1.29

 . CAT6Aמסוכך, מאושר 

 ם במפעל היצרן.הכבלים יהיו כבלים יצוקים המיוצרי 23.1.30

על כל תקע  יותקן כיסוי גומי צבעוני. הקבלן יוודא עם המזמין ויקבל הנחיה בכתב לגבי צבע  23.1.31

 כיסוי הגומי.

 יש להקפיד לעשות שימוש בכיסויים שלא ניתן למשכם בקלות מקצה המחבר. 23.1.32

 כל מגשר יסומן בשתי קצותיו במדבקה הכוללת מס' סידורי רץ בשרוול מתכווץ בחום. 23.1.33

יהיו באורכים שונים ויסופקו ע"י הקבלן עפ"י דרישות הלקוח. אורכי הכבלים והכמויות  הכבלים 23.1.34

 .SOW –מכל אורך, יסוכמו עם הקבלן המבצע בעת הכנת ה 

 המגשרים יסופקו בצבעים שונים עפ"י דרישות המזמין. 23.1.35

 כל מגשר ילווה בתעודת בדיקה מטעם היצרן. 23.1.36
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 תשתית אופטית: 23.2

 : INDOOR –יכוזים/מסדים במבנה סיב אופטי לקישור בין ר 23.2.1

. הכבל יכלול מחברי  IN DOOR מיקרון המותאם לפריסת  OM3 50הסיב יהיה מסוג + 23.2.2

MTP .בקצותיו 

 או שו"ע מאושר.. Panduit, Corningהכבל המוצע על כל מרכיביו, יהיה חברת  23.2.3

 , המחברים יותקנו על הכבל במפעל.  Pre Terminatedהכבל יסופק לשטח בתצורה של  23.2.4

 .MTPהמחברים בקצוות הכבל יהיו מחברי  23.2.5

 –הכבל יהיה כבל גמיש ניתן לקיפול בכל קוטר ללא שבירה של הצינורית וללא ניחות בכיפוף 23.2.6

 דרישה מנדטורית.

 אין לעשות שימוש בכבלי ריבון. 23.2.7

חומרי העיטוף החיצוניים על גבי הכבל, יהיו מסוג מעכב בעירה ושאינו פולט גזים ועשן  23.2.8

 רעילים בבעירה ומוגן מכרסמים. 

הכבלים יעמדו בכוחות מתיחה, מעיכה, כיפוף וכיפוף חוזר, וטמפרטורת עבודה בהתאם  23.2.9

 .EIA/RS455לתקן 

 וט הכבל.על גבי הכבל יהיה שילוט "זהירות כבל אופטי" זהה לנתוני שיל 23.2.10

הכבלים יסופקו בקטעים רצופים ללא כל חיבור בתוואי שבין הקצוות המוגדרים כשהכבל  23.2.11

 מסומן בשילוט אזהרה וקצותיו מסומנים בסימון כמוגדר בסעיף המתאים.

, מותאמים לניחות מינימלי בכיפוף ברדיוס    MM- bend insensitiveהסיבים יהיו מסוג  23.2.12

 מזערי. 

" שם היצרן, סימון אורך בכל מטר, סוג   Fiber Optic Cableון " על גבי הכבל יוטבע סימ 23.2.13

 הכבל, מספר הסיבים וסוג הסיבים.

הכבלים יסופקו בקטעים רצופים ללא כל חיבור בתוואי שבין הקצוות המוגדרים כשהכבל  23.2.14

 מסומן בשילוט אזהרה וקצותיו מסומנים בסימון כמוגדר בסעיף המתאים.

 יות: מילואות )לוחות ניתוב( אופט 23.2.15

 המילואה האופטית תהיה מותאמת להתקנת קסטות פנלים לקליטת המחברים אופטיים. 23.2.16

יש להציג אישור מעבדה  -לקונקטור 0.35db  ניחות הקסטות במילואות לא יעלה על 23.2.17

 בינלאומית, בלתי תלויה ומוסמכת לעמידה בדרישה זו.

 מאושר..או שו"ע  Panduit, Corningהמילואות האופטיות יהיו תוצרת חברת  23.2.18

 המילואה תאפשר התקנת מספר  פנלים  כמפורט בכתב הכמויות. 23.2.19

חלקה האחורי של המילואה יכלול התקנים לעיגון הכבלים לגוף המילואה וכן לאחסון עודפי  23.2.20

הסיבים האופטיים, באורך של לפחות מטר אחד לכל סיב. בחלקה הקדמי של המילואה יהיה 

בצידי המילואה.  Cable Managementהתקן מגש עבור עודפי אורך המגשרים וכן יכיל 

 חלקה הקדמי של המגירה יהיה בעל כיסוי למניעת מגע אקראי במגשרים.
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 התקני העיגון לכבלים האופטיים בתוך המילואה יהיו חלק אינטגרלי מהרכיב ומהצעת הקבלן. 23.2.21

 1-12/24צינורית הסיב בצד המילואה תסומן בהדפס בלתי ניתן למחיקה במספרים עוקבים  23.2.22

 משמאל לימין. בנוסף לכך יסומן לוח הניתוב כולו עפ"י המפורט בסעיף "סימון ושילוט".

בחזית המילואה האופטית יותקנו מתאמים כמספר הסיבים המחוברים אליו, כחלק  23.2.23

 מהמילואה.

 יתרון. -אפשרות לשילוט ומיפוי של המילואה באמצעות מפה נשלפת 23.2.24

ות הסיבים האופטיים עפ"י סדר קבוע של אל המתאמים יחוברו המחברים האופטיים שבקצ 23.2.25

 צבעים בכל האתר.

בצידי המילואה האופטית יהיו פתחים ייעודיים לטובת העברת מגשרים אופטיים בצורה  23.2.26

 מסודרת.

 המילואה תכלול מכסה עילי להגנה על הכבלים שבתוכה. 23.2.27

 למילואה יסופק פנל עיוור או מגירת עודפי סיבים עפ"י הצורך. 23.2.28

המילואות האופטיות יהיו תואמות לסוג הכבילה המוצע ויכללו  את כל אביזרי העיגון והתיאום  23.2.29

 דופלקס.   LCמתאמים אופטיים  12/24הנדרשים, המילואות יכללו קסטות עם 

 מגשרים אופטיים  23.3

 ZIPCORDמגשר אופטי יהיה מורכב מזוג מיני כבלים אופטיים ניתנים להפרדה בתצורת  23.3.1

)או לחליפין כבל במעטה אחד( כשבשני קצותיהם שני זוגות מחברים אופטיים כפולים ע"פ 

 הדרישה בעלי תכונות המפורטות במסמך זה. 

 .LC Duplexתינתן עדיפות לשימוש במחברים אופטיים מסוג  23.3.2

, פיתול וקיפול המגשר לא יגרום לניחות. Bend insensitive -פתיל הגישור יהיה פתיל גמיש 23.3.3

המותאמים לניחות מינימאלי בכיפוף  ברדיוס   הזהים לסיבי הכבלים  ר יכיל סיביםהמגש

 מזערי. יש להציג אישורי מעבדה לעמידה בדרישה זו.

 פתילי גישור יכללו מחברים עפ"י הדרישה בכתב הכמויות. 23.3.4

מ' או כמתואם עם המזמין בעת ההקבלה   2,4,8פתיל גישור אופטי יסופק עם כבל באורך  23.3.5

 בכל צד(. 2חברים סיב אופטיים )מ 4וכן 

 המגשר יהיה: 23.3.6

 עבור ביצוע גישורים על לוח ניתוב. 23.3.6.1

 עבור ביצוע חיבור בין ציוד קצה לפנל. 23.3.6.2

באורך המתאים לביצוע הגישור בצורה נוחה ללא מתיחות ומאמצים של הכבל או  23.3.6.3

 המחברים, ע"פ תנאי השטח בעת ההתקנה.

ויתמוך  10Gb -ה מינימלית ביותאם לביצועים הנדרשים מתשתית הסיבים לעבוד 23.3.6.4

 .40-100GB -ביישומים של 

http://www.idnh.co.il/
mailto:anat@bns.org.il


67 
 

 
 ___________         להבים צומת - משותף תעסוקה פארקעידן הנגב           
  חתימה וחותמת      8532400 הנגב .נ.ד ,קמה בית צומת ,שמעון בני אזורית מועצה

 anat@bns.org.ilדוא"ל www.idnh.co.il 073- 2572106'לט

 A/Bהמגשר יהיה מסומן ע"י מספור רץ בין כל המגשרים הזוגיים ותוספת אינדקס  23.3.6.5

 לכל גיד בזוג.  סימון המגשרים בצבעים שונים יהיה עפ"י דרישות הלקוח.

כל מגשר יסופק עם תדפיס בדיקת תקינות ממוחשבת, שבוצעה במפעל היצרן,  23.3.6.6

 לת: ביצועים, אורך וניחות, מועד בדיקה ושם עורך הבדיקה.הכול

 בדיקות לכבלים אופטיים: 23.3.7

 בהתאם לתקן: Power Meterבדיקות יבוצעו באמצעות מדי הקבלן  23.3.7.1

 TIA 568-C.3 (defined in FOTP -171 Method D1 (multimode) or 

 D3 (single-mode)) ISO/IEC 11801 (test according to IEC 61280-4-1 

Annex A) 

-IEC61280יבצע זאת בהתאם לתקן  OTDR  -שיעדיף לבצע בדיקות בשימוש ב  23.3.7.2

הבדיקה  תעשה  משני הכיוונים והתוצאה תהיה ממוצע הבדיקות. יתקבלו  4-1

 מטר. 100בדיקות לאורכים שמעל 

 סימון המערכת 23.4

 הקבלן יבצע סימון ושילוט של כל הפריטים המותקנים על ידו. 23.4.1

 .TIA/EIA 606 ANSIפי הנחיות תקן השילוט יעשה על  23.4.2

כל הסימונים יהיו בלתי מחיקים. אין לבצע שילוט בדגלונים. השילוט יבוצע באמצעות חריטה  23.4.3

 בפס בקליט, השילוט יהיה בצבעים שיתואמו עם נציג החברה.

השילוט של כל פריט יבוצע במיקום אשר יאפשר את קריאתו ללא צורך בהזזת הפריט או  23.4.4

 פריטים סמוכים.

 כל הרכיבים שבפרויקט ללא יוצא מהכלל יסומנו.  23.4.5

סימון הרכיבים יבוצע בהתאם לתכנית סימון שתוגש לאישור הלקוח, לפני תחילת ביצוע  23.4.6

 הפרויקט.

 השילוט יאפשר לזהות את הצד הנגדי של הכבילה בארונות. 23.4.7

 שילוט שורת מסדים יהיה באמצעות שלט בקליט, עליו ירשם מה סימון השורה, לדוגמא : 23.4.8

 ס"מ לפחות, צבע השילוט עפ"י החלטת הלקוח.  5X20"; גודל השלט יהיה BA"שורה 

שילוט מסדים: כל מסד, לרבות כל תא במסדים מחולקים, ישולט באמצעות שלט בקליט, עליו  23.4.9

ס"מ  5X3"; גודל השלט יהיה BC1ירשם סימון הארון, לדוגמא:  "ארון תקשורת נתונים" או " 

 לפחות. צבע השילוט עפ"י החלטת ההלקוח. 

כל כבל הנפרש במבנה בתשתית האופקית יסומן בשני הקצוות ע"י מדבקה עטופה בשרוול  23.4.10

 בידוד מתכווץ.
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 המערכת תכלול סימונים של: 23.4.11

 מטר.   4צמות כבלי הנחושת כל  23.4.11.1

 לוחות הניתוב לכבלי נחושת. 23.4.11.2

 כבלי ניתוב ללוחות ניתוב. 23.4.11.3

 מסדי התקשורת. 23.4.11.4

 בים אופטיים .סי 23.4.11.5

 פאנלים אופטיים. 23.4.11.6

 שקעי קצה. 23.4.11.7

 בחזית ובגב המסד. -מסדי שרתים וארונות שרתים מחולקים על כל דלת 23.4.11.8

 .8Wכבלי נחושת   23.4.11.9

 .8Wמגשרי   23.4.11.10

הגדרות סופיות של שיטת הסימון תקבע על פי הנחיית המפקח והלקוח, זאת לאחר שהובאו  23.4.12

 לאישורו דוגמא מכל שיטת סימון. 

 בדיקות  23.5

על גבי סוגי כבלים, פנלים, מגשרים  Channel-ל Technical Demonstrationביצוע  23.5.1

 ומחברים עם הציוד בדיקה במעבדה, לפני התקנה. 

כל פריטי המערכת, אשר יסופקו ויותקנו על ידי הקבלן שהצעתו תזכה, יעמדו לפני מסירתם  23.5.2

 לבדיקות קבלה מסודרות.

 אישור מוקדם של הלקוח.הקבלן הזוכה יציג תכנית בדיקות קבלה שתועבר ל 23.5.3

 בדיקות הקבלה יבוצעו על ידי הקבלן/ המציע שהצעתו תזכה, ובנוכחות הלקוח או נציגו. 23.5.4

בדיקות הקבלה יכללו את מרכיבי העבודה והציוד שסופקו לרבות כבילה, ציוד תקשורת  23.5.5

 אקטיבי, מערכת שו"ב וכדו'.

ל ידי הלקוח בתום כל ליקוי שיתגלה בבדיקות הקבלה, ירשם בדו"ח מסכם, שיופק ע 23.5.6

 הבדיקות.

 הקבלן יתקן על חשבונו את כל הליקויים הרשומים בדו"ח המסכם. 23.5.7

הלקוח תאשר את קבלת העבודה, לאחר שתוודא את תקינותה לשביעות רצונה, עם תום  23.5.8

 הבדיקה החוזרת, ולאחר מסירת התיעוד הסופי, כנדרש בפרק התיעוד.

 בדיקות הקבלה יכללו לפחות: 23.5.9

 הציוד שהותקן והכמות למפרט ולהזמנה.בדיקת התאמה של  23.5.9.1

בדיקות חזותיות של עיגון ברגים והתקנה מסודרת וישרה בכל המערכות. שלמות  23.5.9.2

 המערכות והרכיבים שסופקו.
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 בדיקות טכנולוגיות ועמידה במפרטים. 23.5.9.3

 בדיקות תפקוד להבטחת מימוש כל האופציות הפונקציונאליות בציוד שהותקן. 23.5.9.4

 עפ"י דרישות המפרט.סימון + שילוט כל הציוד  23.5.9.5

 צורת חיבור מסודרת של צמות ומגשרים. 23.5.9.6

בגמר ההתקנה והחיבורים, יבדוק המתקין את תכונות כל קטע כבל בנפרד, מקצה  23.5.9.7

ויתעד את  Permanent Link -ל CAT-6Aלקצה, יוודא עמידה מלאה בדרישות 

 ממצאי הבדיקה לכל קטע כבל. 

-Fluke Networks DTXהקו יתבצעו באמצעות מכשיר כדוגמת -מדידות ביצועי  23.5.9.8

1800  Cable Analyze .לכל קטע 

בדיקות ניחות לכל צ'נל אופטי שיותקן, הבדיקה תתבצע עד לציוד בארון השרתים.  23.5.9.9

 Db 2.06 -לא יאושר צ'נל בו הניחות יהיה גבוה מ

 תיעוד  23.6

אר את כל העבודה שביצע, ואת פרטיה השונים. הקבלן הזוכה יגיש ללקוח תיעוד מלא, המת 23.6.1

, שיתארו בפרוט את פריסת התשתיות הפסיביות, וכל AS MADEהתיעוד יכלול תכניות 

החומר הנדרש לצרכי תפעול ותחזוקה, למען הסר ספק לא תשולם כל תוספת בגין ביצוע 

 ."As-Madeתיק "

כתב והפרטים תפעוליים יכלול את כל התוכניות, התרשימים, הסברים ב As-Madeתיק  23.6.2

והטכניים המעודכנים כפי שיידרשו ע"י הלקוח. התיק יתבסס על התכנונים המפורטים כפי 

 שהוכנו ע"י הקבלן לפני תחילת העבודה ואושרו ע"י המפקח.

 טיוטת התיעוד תוגש ללקוח לפני מועד בדיקות הקבלה בעותק אחד, לצורך אישור. 23.6.3

 .SOW-יק התיק התיעוד יתבסס על תכני וסעיפי ת 23.6.4

בנוסף, ייבדק התיעוד גם בעת ביצוע בדיקות הקבלה, על מנת לוודא את התאמתו לעבודה  23.6.5

 שבוצעה בפועל.

 של התיעוד. CDעותקים מודפס בנייר וכולל תקליטור  3-תיק התיעוד יוגש ב 23.6.6

 .Excelהתיעוד ייערך בטבלאות  23.6.7

 כל תיק תיעוד יכיל: 23.6.8

 בעמוד הראשון: 23.6.8.1

 .שם האתר 

 .מספר ההזמנה 

 תחילת / סיום אחריות. תאריך 

 .שם הקבלן 

 .איש קשר באתר: לציין טלפון, שם ותפקיד 

 .גרסת תיעוד 
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 .רשימת טלפונים ואנשי קשר 

 תיאור כללי, תרשים מלבנים ותרשים חד קווי של מערכות התקשורת שהוקמו. 23.6.8.2

תיאור כללי של הרשת הארגונית הכללית של הלקוח כולל ריכוזי התקשורת,  23.6.8.3

 ם, המפרט את מרכיביה העיקריים.באמצעות מרשם מלבני

תרשימי חיווט מערכות התקשורת השונות משקע הקצה דרך לוחות ניתוב עד הציוד  23.6.8.4

, אסינכרוני וכו'(. תרשימים אלה יכללו ETHERNETהאקטיבי עבור כל מערכת )

 מספרי פינים במחברים, צבעי סיבים אופטיים וגידי מתכת.

את המערכת שהוקמה, מאפייניה יש לתאר במלל,  -תיאור כללי של המערכת 23.6.8.5

ומטרתה. כולל אך לא רק את: סוג/י הרשת/ות, מספר נקודות הקצה, תשתית 

 פירוט סוגי הכבלים, קישוריות החוצה ופירוט החיבורים לציוד הקצה. -הכבילה 

 תיאור מבנה ושיטת הסימון במערכת. 23.6.8.6

ת הסיבים סוג וכמות כבלים המקשרים בין המסדים )מספר הכבלים האופטיים, כמו 23.6.8.7

 בכל כבל, מספר הכבלים המתכתיים(.

 התיעוד יכלול: 23.6.9

 טבלה הכוללת:  23.6.9.1

 'מיקום קצה א 

 'מיקום קצה ב 

  סימון נקודת קצה 

 Link Attenuation 

 .אורך כבל לכל נקודת קצה 

 שרטוטי התעלות, תוואי התעלות וחתכי גובה המתארים את התעלות המותקנות. 23.6.9.2

 הכיתוב בשלט הסימון ע"ג השקע.מיקום שקעים וסימונם ועבור כל שקע את  23.6.9.3

 .As Madeשרטוטי  23.6.9.4

 של ארונות הציוד כולל מידות, תכולה וכד'.  AUTOCADאו  Visio –שרטוטים ב  23.6.9.5

דפי נתונים מקוריים של היצרן לכל אחד מרכיבי המערכת: כבלים, מחברים,  23.6.9.6

 מגשרים, מסדים, ציוד בדיקה וכד'.

תוצאות בדיקות הביצועים ואורכי כבלים של מערכת הכבילה )נחושת ואופטי( ילוו  23.6.9.7

ויצורפו לעותק   Certificate Channelבאמצעות שרטוטים סכמתיים במתכונת של 

 אחד של תיק התיעוד. 

 OTDR -תיעוד כיול ה 23.6.9.8

 כתב כמויות מעודכן לפי ההתקנה בפועל. 23.6.9.9

 מיקום כל ציוד  באתר.טבלת הציוד מקוטלגת בצירוף מספר סידורי ו 23.6.9.10

 ספרי הפעלה ואחזקה בעברית לציוד.  23.6.9.11
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הוראות התקנה ותחזוקה )ספרות טכנית מקורית של היצרן( עבור כל הציוד  23.6.9.12

 שמסופק.

התיעוד יימסר עד לשבועיים לאחר סיום הביצוע בשטח, התשלום האחרון יתבצע  23.6.9.13

 לאחר קבלת התיעוד ותוצאות הבדיקות התקינות.

בגרסאות שרטוט אחרונות או  CAD AUTOש על גבי את השרטוטים יש להגי 23.6.9.14

בפורמט ידוע אחר שיובא לאישור הלקוח מראש התכניות והשרטוטים יוגשו הן 

 בהדפסה והן צרובים ע"ג דיסק. 

 כריכת תיעוד 23.6.10

 הכריכה תהיה בקלסר קשיח. 23.6.10.1

 על הקלסר בחלקו העליון יש להדפיס את שם הפרויקט,  23.6.10.2

בחלקו התחתון: שם החברהבחלקו האמצעי: שם הגוף המזמין,  23.6.10.3

 המבצעת,  

 תאריך תום ביצוע הפרויקט ומס' ההזמנה. 23.6.10.4

 .4Aגודל דפים בתיק התיעוד יהיה  23.6.10.5

כל חריגה מההגדרות התיעוד המפורטות לעיל תובא לאישור המפקח לאישור לפני מסירת  23.6.11

 התיעוד.

 אחריות 23.7

 העבודה,  תוגדר לשלוש שנים מסיום ההתקנה. -אחריות על ביצוע התשתיות 23.7.1

שבחדר השרתים  -כבילת האופטיקה וכבילת הנחושת  –האחריות על  תשתיות הכבילה  23.7.2

שנה לפחות. לאחר סיום ההתקנות יבצע הקבלן  15 -ובקומות, תהיה  על פי אחריות היצרן, ל

תהליך אישרור מול היצרנים הרלוונטיים, ובסוף התהליך ימסור הקבלן ללקוח כתב/י 

 שנה. 15 -טובתה של הלקוח, אשר יהיה/יהיו בתוקף להתחייבות של היצרן/נים הנ"ל, ל
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 חדר תקשורת / שרתים ראשי .24

 מסדים  24.1

המסד שיסופק ללקוח ויותקן על ידי הקבלן יהיה מוצר מדף סטנדרטי קטלוגי של היצרן או  24.1.1

 לחילופין מותאם על פי הנחיית ובקשת הלקוח.  

 או שו"ע מאושר. APCיצרנים מאושרים עבור חדר השרתים:  24.1.2

ס"מ   120ובעומק של  48U-42Uס"מ חיצוני , בגובה  75-80פנימי,  19ברוחב " -דים ממ 24.1.3

 לפי דרישות הלקוח, כתב הכמויות והתוכניות.

ומיקומי חורים. יש לסמן בצורה  19לחיבור סטנדרטי של " EIA 310Dהמסד  יעמוד בתקן  24.1.4

 . Uפסי החיבור סימונים לכל  4מודפסת על גבי 

 להתקנת שרתי פיצה/בלייד וציוד תקשורת נוסף.המסד ישמש כמסד  24.1.5

המסד יעבור טיפול נגד חלודה בכל חלקיו. על כל חלקי המתכת תינתן אחריות יצרן נגד  24.1.6

 שנים לפחות. יש לצרף אישור יצרן. 5חלודה של 

ק"ג לפחות.  יש להציג אישור בכתב של היצרן לעמידה  1250המסד יאפשר עומס סטטי של   24.1.7

 . Life Timeיות בעומס. נדרשת אחר

 פח עם חיזוקים. הדפנות תהינה ניתנות לפירוק והרכבה מהירים ללא חיבורי ברגים.  -דפנות  24.1.8

 מ"מ. 1.5 -המסד יהיה עשוי מפרופילי ברזל מרותכים עובי הפרופילים לא יפחת מ 24.1.9

בחלקו  "19פסי  2מתאימים לקליטת אומי כלוב לחורים מרובעים. בארון יותקנו  19פסי " 24.1.10

זוגות פסים להתאמת עומק, יש  3האחורי. בחלל הארון יותקנו  פסים בחלקו 2 -הקדמי ו

לעומק הרצוי, בהתאם לציוד המותקן בארון. מבנה הפסים יהיה כזה,  "19כיוון פסי  לאפשר

 ס"מ בכל צד. -3יהיה קטן מ  שיאפשר העברת כבלים בינם לבין דופן הצד, והמרווח לא

 תח ראשי אחד )מסטר(.כל הדלתות בארונות יסופקו עם מפ 24.1.11

צירי הדלתות לא יבלטו לצדדים מגוף הארון ויאפשרו פתיחה מלאה של הדלת, כדי  -דלתות  24.1.12

ללא הפרעה. כיוון  19ארונות או יותר, ויאפשרו התקנת ציוד " 2לא להפריע בעת הצמדת 

פתיחת הדלתות יהיה ניתן לקביעה בעת ההתקנה באתר: לצד ימין או לצד שמאל, בהתאם 

צירים לפחות בצד הדלת, על הצירים להיות מרותכים/תפוסים  2לצורך. בכל דלת יקובעו ב  

 לשלדה של הארון למנוע איבוד החלקים בעת החלפת/סידור דלת.

פתיחת הדלת תתבצע באמצעות ידית אחת, ללקוח תהיה אופציה להתקין ידיות מסוגים  24.1.13

פתיחה מרחוק, או לפתיחה מקרוב שונים כולל ידיות נשלטות ע"י מערכות בקרה ושליטה ל

באמצעות קודן, קורא כרטיסים חכם מגנטי וכד'.  מודגש כי רכיב זה יהיה ניתן לתוספת בכל 

 אופציה.  –שלב ולכל מסד מוצע. יש להציג את הפתרונות המוצעים על ידי היצרן. 

י למסדי תקשורת ולמסד -לפחות 80%פח מכופף ומחורר בחירור של  –דלת חזית מעוגלת 24.1.14

 שרתים 

תהיה עשויה פח מכופף, דו כנפית ועם חיזוק מרכזי  –לפחות 70%דלת אחורית מחוררת  24.1.15

 לכל גובה.  

 נקודות נעילה לפחות לאורך הצד המנוגד לצירים. 2 -כל דלת תנעל ב 24.1.16
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המסד יאפשר התקנת חיישנים דוגמת התראה על פתיחת דלתות, טמפרטורה, לחות נפח  24.1.17

ה יהיו מתוצרת יצרן המסדים או אחר ויסופקו כחלק וכד', החיישנים ומערכות הבקר

 אינטגראלי מזיווד הארון המוצע.

שחור,  RAL 9011צבע  הארון יהיה צבוע בשתי שכבות, צבע יסוד ושכבת צבע חיצוני, בצבע  24.1.18

 או לפי בחירת האדריכל.

תהליך הגימור יעמוד בתקני איכות הסביבה מערכת הגמורים תכלול ציפוי דוגמת  24.1.19

מיקרון  80 -יה או ציפוי נאנו קרמי + צבע יסוד + צבע עליון עובי השכבות יהיה כפוספטיזצ

 עם אישור יצרן.

 10*22שני פתחים בגג הארון ובתחתית הארון במידות מינימום של  -פתחי כניסה לכבלים  24.1.20

ס"מ מוגנים ע"י גומיית מגן בצדי הארון במרכז הרוחב. פתח בגג הארון בחלקו האחורי 

ס"מ. הארון יסופק כאשר כל פתחי הכבלים בגג  20*10ות מינימום של המרכזי במיד

ובתחתית יהיו סגורים, הפתחים יהיו ניתנים  לפירוק לפי הצורך. בפתחים שיפתחו יותקנו 

 פסי שערות.

 רגליות הניתנות לכיוון ע"י אומי מתיחה. 4הארון יותקן על  -כן ייצוב  24.1.21

( בכל אחד מצידי המסד Zero U) 0Uתצורה של ב  PDUבמסדים ניתן יהיה להתקין שתי יחי' 24.1.22

 בחלקו האחורי, עד שני פסים בכל צד ללא הפרעה לציוד המחשוב שיותקן במסד.

שילדת המסד תאפשר לחבר התקנים שונים דוגמת מובילי כבלים, תעלות, פסי שקעים,  24.1.23

גולים , ההכנות בשלדה יהיה בתצורת חורים עU 0 -חיישנים, ואמצעי עזר נוספים להתקנה ב

ו/או מרובעים ו/ או מלבניים או כל תצורה סטנדרטית אחרת, במרחקים קבועים ביניהם,  

חורים אלה יאפשרו קיבוע באמצעות ברגים, אום צף או כל אמצעים אחרים עפ"י הנחיות 

 היצרן. לא יתקבלו אילתורים שונים לקיבוע ציוד.

תקן ע"י הקבלן בגג הארונות. יסופק  ויו –תעלות/סולם להעברת כבלי גישור בין מסדים  24.1.24

תעלות/סולם יהיו מתוצרת יצרן המסדים בגובה אשר יקבע מול הלקוח. אספקה והתקנה 

ס"מ עם פתחים תואמים בגג הארון או פתחים התואמים  30/60תעלת פח/מחורצת מגולוונת 

בדופן התעלה לפתחי הארון, כולל ביצוע ההתקנה, סיומת לסגירת דופן הארון הקיצוני, 

 תעלה תותקן בגג הארון ותסופק בגמר ובצבע זהה לארון.ה

הלוחות העיוורים ישמשו לסגירת כל המרווחים בין פריטי ציוד ולוחות ניתוב  -לוחות עיוורים  24.1.25

במסדי השרתים והתקשורת. הלוחות יהיו עשויים פלסטיק. התקנת הלוחות העיוורים למסד 

, 1U. הלוחות העיוורים יהיו בגובה של תבוצע באמצעות לחיצה ויהיו ניתנים לפירוק מהיר

2U  3אוU  . 

המסדים בשורה יחוברו בניהם ליצירת מבנה אחיד עמיד ברעידות. כמו כן באחריות  24.1.26

לספק רכיב חיבור מתכתי לקישור בין השורות, בנוי כחלק בלתי נפרד ממערך ההצבה  הקבלן

 של המסדים ומותאם למרווחים בין שורות המסדים.

( להתקנת ציוד מחשוב מתוצרת יצרנים שונים בעובי של Lאופציונלי: מסילות )זווית החלקה  24.1.27

 אספקה בלבד. –ס"מ  74מ"מ לפחות ואורך של  6

לכל אורך ארון רבע, שליש ושלם להתקנה   0U -זוגות מוליכי כבילה אנכיים לתליה על ה 24.1.28

 ימום.מינ  U 4משתי הצדדים עם טבעות מתכת להכנסת כבילה בצפיפות 
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 הארקה  24.2

חיבורי הארקה של המסדים והציוד יבוצעו על ידי הקבלן, בהתאם להנחיות המפורטות להלן  24.2.1

 והתקן הישראלי הרלוונטי.

, להגנה מפני פגיעות 1173פי ת"י -הציוד בכל מסד, המסד וכל המסדים כמערכת, יוארקו על 24.2.2

 ברקים ולמניעת השראת מתחים אלקטרומגנטית. 

 מ"מ כ"א.  10כבלים בקוטר עד  8קה עם אביזרים מתאימים לחיבור כל מסד יכלול פס האר 24.2.3

 הקבלן יתקין מערכת הארקה במסדים, שתענה לדרישות שלעיל ולהלן. 24.2.4

ממ"ר,  16לכל מסד יותקן כבל הארקה נפרד, לפס ההארקות שיסופק ע"י הלקוח. חתך הכבל  24.2.5

 ג ודיסקית קפיצית.בידוד צהוב/ירוק. כל כבל יחובר לבורג נפרד באמצעות נעל כבל בור

 NC-10הבסיס עם תבריג  בבסיס הארון תהיה נקודת הארקה מרכזית מרותכת למסגרת 24.2.6

 בעל ראש פטרייה, כן יסופק פס הארקה סטנדרטי שיותקן בכל מסד.   NC-10ובורג 

באחריות הקבלן התקנת כל מכלול הארקה של האביזרים במסד במבנה עץ הארקות )כל  24.2.7

הארקה במסד דלתות, פסי תליה, שלדה וכו'(.באחריות הקבלן לוודא פריט יחובר בנפרד לפס 

 כי מכלול הארקה יותקן כל שלא יפגע בהכנסת הציוד לארון וכן בגובה הציוד שניתן להכניס.

24.3 PDU  -  מערכת מודולארית- PDU .להזנת חשמל לשרתים כמפורט בכתב הכמויות 

 אחריות כוללת לביצוע העבודות/השירותים 24.4

חודשים ממסירת  36לן למכלול העבודות והמוצרים שיסופקו תהיה למשך אחריות הקב 24.4.1

 האתר ללקוח וקבלת אישור גמר לעבודות ההתקנה ולהשלמת האספקה.

שעות  4ימים בשבוע,  7שעות,   24האחריות כוללת הגעת טכנאי לאתר במתכונת של   24.4.2

 תגובה באתר בכל מקרה של תקלה משביתה.

 גובה בכל מקרה של תקלה אחרת.שעות זמן ת 8מתן מענה של עד  24.4.3

זמן התגובה לקריאה וזמן התיקון בגין תקלה שאינה משביתה יהיה יום העסקים למחרת  24.4.4

 .14:00במידה ונפתחה תקלה לאחר השעה 

 הזכות להגדרת תקלה כלא משביתה הינה של הלקוח בלבד. 24.4.5

חלקי להתחייבות עמידת הקבלן בדרישות אלו יידרש הקבלן לרמת מלאי שתכלול אחזקת  24.4.6

 חילוף.

 כל הציוד שיסופק בפרויקט זה יהיה אך ורק ציוד חדש.  24.4.7

במידה ויסופק ציוד תחליפי זמני עד לתיקון ציוד תקול, יהיה זה ציוד תקין שנבדק ואושר  24.4.8

במעבדות הקבלן לפני התקנתו. הקבלן יוודא כי התקנת ציוד חליפי לא תגרום להתמשכות 

כנ"ל והחלפתו תהיה באחריותו ועל חשבונו של התקלה ו/או לתקלות אחרות. התקנת ציוד 

 הקבלן.
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 :מפרט טכני מערכת טמ"ס .ה

 :כללי .25

מלא של יצרן המצלמה  APIבממשק  NVMS -המציע יציע מצלמות אשר יחוברו למערכת ה  25.1.1

 –(. המציע יצרף להצעתו מסמך רשמי של יצרן ה יובא כאופציה בלבד ONVIFממשק )

NVMS  .המאשר דרישה זו 

המציע יציע חבילת תוכנות ניהול מתוצרת יצרן ישראלי או אמריקאי או מערב אירופאי בלבד.  25.1.2

לא יאושרו מערכות אשר אינן עומדות בדרישת סף זו. למען הסר ספק מקור היצרן ייחשב 

מארץ מושב משרדי ההנהלה של היצרן. מודגש כי לכל חבילת תוכנה מוצעת חובה להציג 

 ת קוד התוכנה.  אישור יצרן לבחינת אבטח

המציע יציע מצלמות מתוצרת יצרן אמריקאי ו/או אירופאי ו/או יפני בלבד. לא יאושרו מצלמות  25.1.3

אשר אינן עומדות בדרישת סף זו. למען הסר ספק מקור היצרן ייחשב מארץ מושב משרדי 

 ,Axis, Panasonicההנהלה ומרכז הפיתוח של היצרן. תינתן עדיפות למצלמות מתוצרת 

Sony, Bosch, Flir,. 

( יהיו אלו מתוצרת יצרן Encoders / Decodersבמידה וייעשה שימוש בחומרות ייעודיות ) 25.1.4

חבילת תוכנות ניהול הווידאו. למען הסר ספק לא תאושר מערכת אשר אינה עומדת בדרישת 

 סף זו.

לכלל המצלמות  24/7חישוב נפח ההקלטה לכל אתר יהיה בתצורה של הקלטה רציפה  25.1.5

יום באיכות הגבוהה ביותר המתקבלת מהמצלמות שתותקנה באתר אך  14משך באתר, ל

 מצלמות לכל שרת הקלטה. 32ועבור עד  25fpsלכל מצלמה ובקצב של  4Mbs –לא פחות מ 

 :(NVMSניהול ווידאו )  מפרט טכני למערכת .26

בהתייחס לכל סעיף ותת  NVMS –המציע יתאר בפרוט את הפתרון המוצע על ידו למערכת ה 

 :סעיף

 :כללי 26.1

תסופק ותותקן מערכת טמ"ס אשר תהיה מבוססת על רצפי וידאו דיגיטאליים "מטריצה  26.1.1

 .NVMS –וירטואלית" 

המערכת תהיה מבוססת על "חבילת" תוכנות לניהול, צפייה, הקלטה, אחזור והפצה של  26.1.2

 וידאו, אשר יותקנו על גבי חומרת מחשוב סטנדרטית.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי לא תתקבלנה הצעות למערכות המבוססות על מכשירים  26.1.3

)מערכת משולבת עם כניסות לחיבור מצלמות אנלוגיות( מכל סוג ותצורה שהיא  DVRמסוג 

ומכשירים בתצורה של כרטיסי לכידה משולבים  Stand Aloneלרבות מכשירים בתצורת 

 במחשב.

 . Vigilant, Nice, Dvtel, Avigilonמתוצרת  NVMSתינתן עדיפות למערכות  26.1.4

מערכת הטמ"ס נועדה לאפשר צפייה, הקלטה ושחזור תפוקת סך המצלמות אשר תותקנה  26.1.5

 באתר כמו גם מהמוקד הראשי וממוקדי המשנה.
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 .IPהדרישה הינה למערכת מבוססת על מצלמות מסוג  26.1.6

הקלטה לצורכי שחזור תפוקת המצלמות תועבר הן לעמדות המחשב לשם צפייה והן לשרת ה 26.1.7

ותחקור בהתאם לתצורת הפתרון הנדרש בכל אתר ואתר ובתאימות עם מערכת הניהול 

 שבמוקד הראשי ובמוקדי המשנה.

 מערכת ההקלטה הדיגיטאלית תאפשר הקלטה לפי פרמטרים להלן: 26.1.8

 ימים. 14שעות ברציפות למשך  24 26.1.8.1

 .VMDלפי  26.1.8.2

 תאריך ושעה מתוכנתים מראש. 26.1.8.3

 .25FPS –ה לא ירד מתחת ל קצב ההקלטה לכל מצלמ 26.1.8.4

 הגבוה היוצא מהמצלמה. Stream –איכות הקלטה כאיכות ה  26.1.8.5

 .IPהדרישה הינה למערכת צפייה והקלטת וידאו על גבי תשתית  26.1.9

המערכת תאפשר צפייה במקורות וידאו והאזנה למקורות אודיו בזמן אמת כולל אחזור  26.1.10

 .Triplex modeבמקביל 

צפייה/שליטה ייעודית שתאפשר צפייה/שליטה בווידאו בעמדות הצפייה תותקן תוכנת  26.1.11

 והאזנה לאודיו בזמן אמת וכן שליפת המידע מארכיון ההקלטות.

הגישה מעמדות הצפייה לשרתי ליבת המערכת תתאפשר לאחר זיהוי ואימות של המשתמש.  26.1.12

 Active Directoryולתמוך בממשק  Single Sign Onחובה כי המערכת תעבוד בצורת 

 מלא.

מנגנון מידור הגישה וההרשאות יאפשר למנהל המערכת שליטה בישויות הנצפות וכן  26.1.13

בפונקציות הזמינות עבור משתמש הקצה ו/או קבוצת משתמשים. מנהל המערכת יוכל לעדכן 

/ להוסיף משתמשים, הרשאות וכד' ברכיבי הקצה ע"י הגדרה מליבת המערכת ובאופן גורף 

 לכל תתי המערכות ורכיבי הקצה.

באמצעות שילוב  IP -מציע יאפשר חיבור מקורות הווידאו השונים על גבי תשתית רשת ה ה 26.1.14

אשר יחוברו למערכת הניהול וכן אפשרות לחיבור מקורות וידאו אנלוגיים  IPשל מצלמות 

 למקודדים.

המערכת תאפשר הקמת אזורי כריזה בתלות הרשאת משתמש, כך שמפעיל מורשה בעת  26.1.15

/כפתור לבחור אזור אחד או מספר אזורים ולכרוז מממשק הצורך יוכל בלחיצת עכבר

הניהול/צפייה במקביל ובו זמנית לכלל ערוצי השמע הנמצאים באזורים הנבחרים. לא יאושרו 

 תוכנות צד שלישי ו/או תוכנות חיצוניות לממשק התפעול. 

 המערכת תאפשר יכולות האזנה/דיבור לערוצי אודיו נבחרים בו זמנית. 26.1.16

ר הקפצת מצלמה ו/או ערוץ אינטרקום משויך ישירות לממשק המפעיל המערכת תאפש 26.1.17

בתלות מיקום חיישן חיצוני ו/או עמדת השמע ממנה נפתחה הקריאה. לא יאושרו תוכנות צד 

שלישי ו/או תוכנות חיצוניות לממשק התפעול. אין זו חובה כי מקור האודיו יגיע מן המצלמה 

 ידאו ואודיו שונים בסנכרון מלא.על המערכת לדעת לשלב בין מקורות וו –
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המערכת תאפשר חיבור מקורות אודיו בהתאם לצרכים עתידיים של העירייה, שילוב ערוצי  26.1.18

האודיו יתאפשר בשיוך הערוץ לכל מצלמה מהמערכת, כולל יכולת האזנה בזמן אמת 

 והקלטתם לארכיון המערכת לצרכי אחזור.

, תנהל מערכת IPובין אם באמצעות מצלמות בין אם החיבור יבוצע באמצעות מקודדי וידאו  26.1.19

ההקלטה המרכזית את הצפייה במקורות השונים, את הקלטתם ואת אופן הזרמת הווידאו 

 ברשת אל השרת ואל עמדות הצפייה.

 המערכת תכלול ממשק לבניית מפות וכן מנגנון ניהול התראות. 26.1.20

ת  ותאפשר צפייה תוכנת הצפייה של המערכת תותקן במחשבים עם מערכת הפעלה חלונאי 26.1.21

בווידאו בזמן אמת ובשליפתו מארכיון ההקלטות. הצפייה תתאפשר בתצוגות שונות 

 ובהתאמה אישית ברמת משתמש הקצה.

הגישה לתוכנה תתאפשר בכפוף לזיהוי המשתמש בגישה ישירה לשרת ניהול המערכת  26.1.22

( ובאמצעות אותה תוכנת קצה כאשר LANכאשר הלקוח מחובר ברשת המקומית )

 )אינטרנט( או רשת מורכבת אחרת. WANתמש מחובר מרשת המש

בעת גישה מרחוק, תתאפשר למשתמש הגישה למידע בשקיפות, כאשר התאמת האיכות  26.1.23

( יבוצעו ע"י המערכת באמצעות מודולי תוכנה  ומבלי צורך fps)רזולוציה, רוחב פס, 

 בהתערבות יזומה מצד משתמש הקצה.

 יצוניים הבאים לפחות:המערכת תאפשר התממשקות לרכיבים ח 26.1.24

 (. NASמערכי אחסון מרכזיים ) 26.1.24.1

 ומעלה. 4.5גרסה  Net Framework.מודולי תוכנה חיצוניים בסביבת  26.1.24.2

 או שו"ע מאושר. MOXA ,ADAMהתממשקות מוכחת לבקרי מגע כדוגמת חברת  26.1.24.3

המערכת תאפשר יכולת הקלטת מסכי מחשב וניגונם בסנכרון מלא לווידאו מהמצלמות  26.1.25

 בקצב של מינימום. 1920X1080ברזולוציית 

 :תכונות עיקריות עבור לב המערכת 26.2

 ומעלה. SQL Express 2008 R2בסיס הנתונים של המערכת יהיה מבוסס על  26.2.1

 / NAS -אחסון הארכיון יהיה מבוסס על אחסון במערכת מרכזית ייעודית  ויתמוך באחסון ב 26.2.2

SAN / DAS . 

 Win 7ומעלה,  Win Server 2008המערכת חייבת לתמוך בכל מערכות ההפעלה הבאות:  26.2.3

 ומעלה.

 VMWARE  HiperVכדוגמת,  Virtual Machineהמערכת חייבת לתמוך במערכות  26.2.4

 ודומיהן.

מערכת ההקלטה תקליט את כל מצלמות הווידיאו וכן תאחסן את המידע לזמן שייקבע,  26.2.5

המצלמות המוגדרת ו/או עבור כל מצלמה בנפרד, באופן  (, עבור כמותF.I.F.Oבמנגנון )

שניתן יהיה לפנות למצלמה רלוונטית ולבצע שליפת מידע מהארכיון וניגונו על פי פרמטר של 

 תאריך וזמן. 

 בזמן אמת וכן בשליפה מהארכיון. –המערכת תאפשר ניגון מסונכרן של וידאו ואודיו  26.2.6
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של לא פחות משמונה מצלמות. בעת ניגון מערכת ההקלטה תאפשר שחזור מסונכרן מלא  26.2.7

( יוכל המשתמש להפעיל בו זמנית פונקציות synchronized playbackמסונכרן מהארכיון )

כך שהליך זה יחול זו זמנית  –לנקודת זמן מסוימת  Jumpואף  Fast forward ,Rewindכמו 

 על הווידאו של המצלמות המנוגנות בסנכרון.

ות "שאילתה" על מצלמה בודדת או יותר גם בתצורה וויזואלית המערכת תאפשר קבלת תוצא 26.2.8

(Thumbnail .) 

המערכת תאפשר למנהל המערכת ליצור עבור המשתמש בסביבת העבודה מספר מרחבי  26.2.9

על  –אישית בהתאם למשימות הביטחון החיוניות למשתמש  ( מותאמיםLayoutעבודה )

 מנת למקסם את יעילות המערכת לצרכי הארגון.

מסכים במקביל לפחות. כמו כן חובת היכולת להגדיר  4ת תתמוך בתצוגה של עד המערכ 26.2.10

במערכת באילו מסכים היא תעשה שימוש ובאילו מסכים יישומי צד שלישי יעבדו מבלי 

 שהתוכנה תסתיר ו/או תפריע לפעולתם התקינה של יישומים אלו.

הינה חובה. תועדף תמיכת ממשק בעברית בצורה מלאה הן לצפייה והן להגדרות מערכת  26.2.11

מערכת אשר כל ממשקי המערכת לרבות מערכת ניהול, ממשק משתמש לצפייה יהיו 

 בעברית.

 המערכת תתמוך במנגנון טיפול התרעות מלא הכולל: 26.2.12

. שתי התצורות נדרשות, לא תתקבל מערכת שתתמוך BLOCKאו  SALVOמנגנון  26.2.12.1

י תצורות רק באחד מהם. תינתן עדיפות למערכת המאפשרת שילוב בין שת

 העבודה בו זמנית.

 קידוד אזעקות לפי צבע/קדימות. 26.2.12.2

יכולת ניהול והעברת אזעקות למפעילים שונים במערכת במקביל או לפי סדר  26.2.12.3

 חשיבות.

הקפצת מצלמות, אודיו, מפות ופרוצדורות תפעול פר אזעקה בהתאם לצורך. כמו  26.2.12.4

 אזעקה.כן המערכת תאפשר הקפצת ווידאו חי ומוקלט לפי דרישה תלוי 

תינתן עדיפות למערכת בעלת יכולת מתן הודעה קולית ייחודית מוקלטת לכל סוג  26.2.12.5

 אזעקה בנפרד. 

יידרשו להציג הן אזעקות והן את מקורות הווידאו על גבי המפות  HTMLמפות מבוססות  26.2.13

 .TILE -אזעקה ו/או מצלמה תקפיץ מצלמה רלוונטית בהתאם ל  ICONעצמן, לחיצה על

תאפשר המערכת צפייה בווידאו חי בעת מעבר עם העכבר על  HTMLבמפות מבוססות  26.2.14

ICON .המצלמות הפזורות בהתאמה 

המערכת תתמוך אוטומטית ביכולת שידור הווידאו מהאתר הנבחר אל שרתי הפצת ווידאו  26.2.15

 .Windows Media Streamerאו   VLCאינטרנטיים כדוגמת

 ,iPADאל יחידות קצה כדוגמת המערכת תכלול יכולות שידור ווידאו חי ממוקד המערכת  26.2.16

iPhone  וכמו כן למחשביTablet  וניידים מבוססי מערכת הפעלהAndroid. 
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וכמו כן  iPAD, iPhoneהמערכת תאפשר יכולות שידור ווידאו חי מיחידות קצה כדוגמת  26.2.17

אל מרכז המערכת או דרך תווך  Androidוניידים מבוססי מערכת הפעלה  Tabletמחשבי 

דרך תווך סלולרי, לפי התשתיות שיסופקו בשטח לפי הצורך. כמו כן ישודרו נתוני  אלחוטי ו/או

 ( המכשיר לצורך הצגתו על המפה בזמן אמת.GPSמיקום )

והצגת  Google Mapהמערכת תתמוך באפשרות שילוב ישויות המערכת ישירות על ממשק  26.2.18

 .Google Map APIהישויות/מצלמות ותפעולם דרך 

בגרסתו העדכנית ביותר, כדי לספק תאימות וגמישות  ONVIF -יתמוך ב  NVMS -יצרן ה  26.2.19

 מרבית לטובת התממשקות למערכות סטנדרטיות בעתיד.

יכולת מיסוך פרטיות. המערכת תאפשר הגדרת אזורי מיסוך לכל מצלמה במידת הצורך כך  26.2.20

דורי שרק משתמש מורשה אשר לו יש את ההרשאה יהיה מסוגל להסירה. הדבר נכון הן לשי

. רק מפעיל מורשה בעל Off lineווידאו חיים וכמו כן בעת ייצוא המידע החוצה לצפייה במוד 

סיסמא יוכל להסיר את תמונת המיסוך )במידה וקיימת( בעת תחקור אירוע. היכולת הנ"ל 

תסופק על ידי המערכת ללא תלות בסוג המצלמות. לא תאושר יכולת מיסוך בה המיסוך 

 .מתבצע במצלמה עצמה

. כל אירוע במערכת כגון אזעקות, גמר MIB SNMP V2 & V3המערכת תספק תמיכת  26.2.21

אחסון, כניסת/יציאת מפעיל, איבוד/חידוש קשר ליחידות הקצה, התרעות ועוד יתועדו במנגנון 

Audit Trial כל אירוע שכשזה יועבר גם בממשק .SNMP V2 or V3 .לפי בחירה 

  :כלי תחקור אירועים /תרחישים 26.3

מובנה אשר יאפשר ניתוח של המידע הדיגיטלי, תוך ארגונו בדרך משמעותית, למפעיל כלי  26.3.1

לבדוק אותם, ואף לייצא אותם אל מחוץ  תהיה יכולת לאסוף ולארגן נתונים של אירועים,

למערכת על אמצעי מדיה ניידים עבור תחקורים ו/או כראיות במשטרה / בית משפט. נתוני 

אודות המקרים כגון  Metadataה: וידאו, אודיו ותצלומים וכן אירוע יכללו נתוני מולטימדי

 אזעקות וסימניות שצורפו לאירוע ע"י מפעיל המערכת או חיישנים אוטומטיים. 

רשמי מטעם היצרן כי ההקלטות המבוצעות במערכת ובפורמט  על המציע להמציא אישור 26.3.2

 ת משפט בישראל. הייצוא מן המערכת, הינן מאושרות וקבילות כעדות ויזואלית בבי

לצרף ל"אירוע" קבצי טקסט תיאוריים אודות האירוע וכן קבצים נוספים על  המשתמש יוכל 26.3.3

 האירוע ונתונים חיוניים נוספים.

   :כלי לייצוא מדיה מהארכיון 26.4

המערכת תכלול כלי יעיל ומהיר בעל יכולת לייצוא מאסיבי של נתונים ממספר מצלמות וידאו  26.4.1

כלי יכלול מנגנון מובנה לניהול תורים של החומר המיוצא וסטאטוס לאמצעי אחסון חיצוני. ה

הייצוא. כמו כן המנגנון יאפשר עבודה רציפה של השרת והיישומים הנוספים הרצים עליו 

 מבלי לפגוע בביצועיהם.
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  :תמיכה בשרידות / יתירות 26.5

על  המערכת תאפשר הקלטה מקבילה של וידאו בו זמנית במספר מיקומים לצורך שמירה 26.5.1

 שרידות ויתירות מקסימלית.

המערכת תאפשר מנגנון שרידות הקלטה כך שבעת נפילת שרת הקלטות יכנס שרת גיבוי  26.5.2

לעבודה באופן שקוף ללא התערבות המשתמש. המערכת חייבת לתמוך   NVR-יישום ה 

ברמת השרידות של כל מצלמה ומצלמה, קרי היה וקורס יותר משרת הקלטות אחד, יוכל 

כת להחליט מראש אילו מצלמות מכלל המצלמות שקרסו הינן קריטיות ואלו מנהל המער

בלבד יועברו להמשך הקלטה בשרת גיבוי אחד או יותר שיוקצו לטובת כך, זאת לצד אחסון 

 ההקלטות במערכי האחסון המרכזיים

המערכת תאפשר מנגנון שרידות יישומי כך שבעת נפילת לב המערכת במיידי יכנס שרת  26.5.3

 לעבודה באופן שקוף ללא התערבות המשתמש.  NVR-ום ה גיבוי ייש

 :ואנליטיקה VMD -תמיכה ב  26.6

על המציע לצרף ואנליטיקה.   VMDהמערכת תתממשק למוצרי קצה מתקדמים לצרכי 26.6.1

 .ואנליטיקה VMDלממשקים קיימים למערכות  NVMS –אישור רשמי של יצרן מערכת ה 

של יצרנים מובילים,  Motion Detection -במידת הצורך נדרשת התממשקות לטכנולוגיות ה  26.6.2

מימוש אלגוריתם  –או אחרים  Axis ,Bosch ,Dvtel ,Panasonic ,Sonyובכלל זה לפחות 

והגדרות הפרמטרים לזיהוי )אזור, רמת רגישות וכו'( יבוצעו באמצעות הממשק  VMD -ה 

צה, אך מערכת ההקלטה תאפשר ביצוע פעולות ותרחישים שיסופק ע"י יצרן מוצר הק

 , ושילובם בתוכנת הצפייה.VMDהנגזרים מאיתור 

כמו כן, תאפשר המערכת שילוב ציוד קצה לאנליטיקה וריכוז תרחישי אנליטיקה על מנת  26.6.3

 ליצור אירועים במערכת ולצורך "הקפצת" התרעות.

בכלל זה תתאפשר הצגת "עקיבה" ממשק הצפייה יציג תרחישי האנליטיקה בזמן אמת, ו 26.6.4

 ( ועוד.trailאחרי אובייקט, סימון תנועתו, ציון השובל )

  :כפול מהמצלמות / דוחסי הווידאו Streamתמיכה ב  26.7

כפול לצורך צפייה והקלטה באיכויות שונות. יכולת זו  Streamהמערכת תתמוך במצב של  26.7.1

 רוך יותר.גם תאפשר בחירה של איכות ההקלטה אשר תישמר לפרק זמן א

 :ממשקי תפעול המערכת 26.8

( מנהל 2( מפעיל קצה )1יישומי ממשק התפעול של המערכת יהיה כמינימום בשתי רמות: ) 26.8.1

 מערכת )אדמיניסטרטור(.

 :ממשק עבור מפעיל קצה 26.9

המערכת תספק למשתמש הקצה ממשק אחיד לצפייה בתכני הווידאו בזמן אמת וכן עבור  26.9.1

 שיחזור מידע וניגונו מהארכיון.

 כן יוכל המשתמש לצפות במפות. כמו 26.9.2

 ממשק זה ניתן יהיה להתאמה אישית עבור המפעיל בכפוף למידורו בהירארכיית הארגון.   26.9.3

 תתאפשר תצוגת המצלמות בחלוקת מסך ובסידור קבוע כפי שיוגדר ע"י מנהל המערכת. 26.9.4
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 :יישום משתמש הקצה יכלול את הפונקציות הבאות 26.10

 הווידאו/אודיו.זמני של ערוצי -ניטור בו 26.10.1

 המערכת תאפשר בו זמנית תצוגת צפייה ושחזור ממצלמה בודדת ו/או מקבוצת מצלמות. 26.10.2

של הווידאו הנצפה לצרוך ניצול אופטימאלי  Aspect Ratio -המערכת תאפשר התאמת ה  26.10.3

 .Tile –של ה 

 הגדרת מסכים חצויים וזמני ההפסקות בין התצפיות. 26.10.4

 י מתן תמונת על למיקום הזום במרחב התמונה.תינתן היכולת לזום דיגיטאלי תוך כד 26.10.5

 הקלטות וידאו ושמע ידניות. 26.10.6

 צפייה בשחזור מידי של וידאו מהארכיון. 26.10.7

 שימוש בתקשורת שמע חיה. 26.10.8

 נגן ארכיון כולל מנגנון חקירה וחיפוש. 26.10.9

 הקרנה חוזרת של וידאו מכל מצלמה לפי תאריך ושעה. 26.10.10

 ותנועה. חיפוש רצפי וידאו לפי אירועים, התרעות, סימניות 26.10.11

 סינכרוני(.-זמנית של רצפי וידאו )סינכרוני או א-הקרנה בו 26.10.12

 יצירת סימניות חדשות בכל רצף וידאו. 26.10.13

 מסגרת או ברציפות.-אחר-ביצוע הקרנה חוזרת והרצה קדימה מסגרת 26.10.14

 .bitmapאו  JPEGשמירת תמונות נבחרות בפורמט  26.10.15

 שמירת רצפים נבחרים לדיסק יחד עם יישום נגן ארכיון עצמאי. 26.10.16

 :ממשק עבור מנהל מערכת 26.11

( ובו תינתן אינפורמציה Dashboardהמערכת תכיל מודול תצוגה כללי על מצב המערכת ) 26.11.1

 על אירועים במערכת, סטאטוס שרתי הקלטה, כמות המצלמות המנוהלות ומוקלטות וכד'.

ממשק הניהול עבור האדמיניסטרטור יאפשר גישה לניהול כלל ישויות המערכת ויכולת ניהול  26.11.2

כל אספקט של המערכת, כולל אתרים, מצלמות, משתמשים, אזעקות, ממשקי מגעים של 

 יבשים, מפות וכיו"ב'.

מנהל המערכת יוכל לקבל תמונת מצב עדכנית של כלל ישויות המערכת כולל סטטוס עדכני  26.11.3

 אודות: כמות המצלמות ומצבן )מחוברות, מקליטות וכו'( משתמשי המערכת ומצבם וכיו"ב'.

 ופרמטרים של מצלמות ,דוחסים ופורסים. IPות הגדרת כתוב 26.11.4

 הגדרת פרמטרים של רוחב פס וידאו. 26.11.5

הגדרת פרמטרים לאחסון וללוחות שידורים של נתוני וידאו/שמע, תצוגות חצויות ורצפים,  26.11.6

 אחסון לפני ואחרי במקרה אזעקה וגילוי תנועה.

 ניהול מלא של הרשאות גישה וסיסמאות.   26.11.7
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 מצלמה. תזמון אחסון בארכיון לכל 26.11.8

 מספר הימים לשמירת הקלטות וידאו למצלמה. 26.11.9

 משך אחסון לפני ואחרי אירוע למצלמה. 26.11.10

 פרמטרים של נתוני וידאו מוקלטים או חיים למצלמה. 26.11.11

 למצלמה(. UDPדרך שרת או פרוטוקול  multicast, תקשורת multicastרשת )תקשורת  26.11.12

 הגדרת פעולות המבוססות על אירועי מערכת. 26.11.13

 ם וקבוצות מצלמות לאתר.הגדרת אתרי צילו 26.11.14

 :SDKממשק  26.12

 NVR -מוכח אשר יאפשר מגוון פעילויות של יישום חיצוני אל מול מערכת ה SDKיסופק ממשק 

 יסופק עם דוגמאות קוד עובדות ויאפשר יכולות כגון:  SDK -של מציע ההצעה. ה

 הקמות פרופיל משתמש. 26.12.1

ערכת לגבי התוכנות הגדרת הרשאות ייחודיות לכל משתמש או קבוצת משתמשים במ 26.12.2

 הנגישות לתפעול על ידם והמידע הנגיש.

 ביצוע הקבצות של ערוצי ווידאו/אודיו/מחשבים לפי תרחישים מובנים. 26.12.3

 הקצאת סיסמאות לכל משתמש והרשאות כניסה ליישומי לקוח שונים. 26.12.4

 צפייה בערוצי ווידאו/אודיו. 26.12.5

 ביצוע תחקור.  26.12.6

טכנולוגיה שונה תובא לאישור  #net C.שיסופק על ידי המציע יהיה מבוסס ב  SDK –ה  26.12.7

 מוקדם  של המזמין לפי הצעתה.
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 :מפרט טכני למערכות המחשוב .27

 :דרישות מינימום מציוד המחשוב -כללי  27.1

 ,HP, DELL( בלבד כדוגמתBrandציוד המחשוב יהיה מתוצרת יצרנים מובילים ) 27.1.1

LENOVO  .לא יאושר ציוד מחשוב בהרכבות מקומיות.למען הסר ספק , 

, עם ספק 19, תואמי "Pizza 1U/2U( יהיו בתצורת Storageכל חומרות המחשוב )שרתים,  27.1.2

 כח כפול.

 .19, תואמי "Towerכל חומרות המחשוב )תחנות עבודה( יהיו בתצורת  27.1.3

 :מפרט מינימום עבור עמדת עבודה/צפייה/תחקור 27.2

CPU Single Intel i7 Gen 4 

OS Windows® 7 Pro, 64  bit 

RAM 16GB 

Hard Drive 
Space 

500GB (7200 rpm) for OS 

NIC 1 Giga bit 
Display adaptor Dual Head 1G PCI-Express video card 

DVD-R/W Optional 
Power Supply Dual power supply 

 

 :להתקנה Pizza 2Uמפרט מינימום עבור שרתי הקלטה בתצורת  27.3

CPU Intel Xeon E5-2609 Ver.3 or higher 

OS Windows  Server  OS 2008  R2  64  bit   

DB SQL 2008 express  

RAM 16GB 

OS Hard Drive 2x 256GB SSD Mirrored for OS 
Server Hard 
Drives Bays 

16 Disk bays for up to 16X4/6/8TB SAS/SATA per disc 
configured at full Raid 5 Redundancy 
 NIC Dual 1 Gigabit NIC 

Display Adaptor Standard 

Power Supply Dual power supply 

 

 :Pizza 1Uמפרט מינימום עבור שרת הניהול בתצורת  27.4

CPU Single Intel Xeon series – E5-2620 Ver.3  

OS Windows  Server  OS 2008  R2  64  bit 

DB SQL 2008 express 
RAM 32GB  

4GB if other services or applications are using the same machine 
Hard Drive 
 

2x 500GB SSD Mirrored for OS 
NIC 2* 1 Giga bit 

Display adaptor Standard 

Additional CPU Optional 
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Power Supply Dual power supply 

 

 :IPמפרט טכני למצלמות  .28

 :להתקנה חיצונית 1080P FULL HDקבועה ברזולוציית  Bulletמפרט טכני למצלמת  28.1

ותכלול מארז בתקן  (Outdoor)המצלמה תהיה מצלמת רשת קבועה, צבעונית, לשימוש חוץ  28.1.1

IP66. 

 בשיטת סריקה פרוגרסיבית. 1920X1080בלבד  CMOS", מבוסס 1/3 -חיישן גדול יותר מ  28.1.2

 .POE 802.3afהמצלמה תתמוך בהזנת מתח  1.1.1

ותמיכה מלאה של הפרוטוקולים  Rj-45 10BaseT/100BaseT Ethernetחיבור רשת  28.1.3

 הבאים:

IPv4, TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP, HTTP, DHCP, DNS, NTP, RTP/RTCP, 

RTSP over TCP, RTSP over HTTP, SMTP, IPv6, HTTPS, SNMP (v1, v2c, 

v3),. 

 אינו פעיל. Gain Controlכאשר  50dBיחס אות לרעש מעל  28.1.4

 עם מנגנון מכני/אופטי. המצלמה תתמוך במצב יום/לילה 28.1.5

 . H.264המצלמה תתמוך בשיטת דחיסה  28.1.6

 .Full HD 1080Pברזולוציית  30fpsהמצלמה תאפשר קבלת תמונה רציפה בקצב של  28.1.7

 שונה. FPS -ברזולוציות שונות וב  Triple Streamהמצלמה תאפשר שליחה של לפחות  28.1.8

 .10-פחות מלא  –כמות הקליינטים שיוכלו להתחבר למצלמה בעת ובעונה אחת  28.1.9

 .64kbps-32Mbpsהמצלמה תתמוך בקצב שידור שבין  28.1.10

מלא המאפשר שליטה מלאה מרחוק על כלל תפקוד המצלמה  WEBהמצלמה תכלול ממשק  28.1.11

 והגדרותיה.

 המצלמה תכלול יכולות שיפור תמונה בזמן אמת. 28.1.12

 .85db –לא פחות מ  –ברמת החיישן  Wide Dynamic Rangeהמצלמה תהיה בעלת  28.1.13

בתמונה המבוסס במקביל על   Noise Reductionל מנגנון לביטול רעשי רקע המצלמה תכי 28.1.14

 אלגוריתמים דו ממדיים ותלת ממדיים יחדיו.

 Auto Gain control, Auto White Balance, Auto slow shutter, Auto -תמיכה ב  28.1.15

Back Light Compensation. 

 בגרסתו העדכנית ביותר. ONVIFתמיכה בתקן  28.1.16

 :רגישות מצלמה  28.1.17

 Lux @ F1.2 – 50IRE 0.1במצב יום/צבע  28.1.17.1
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 Lux @ F1.2 – 50IRE 0.08במצב לילה  28.1.17.2

 .1/30 -מהירות התריס במדידה תהיה לא פחות מ  28.1.17.3

 מעלות צלזיוס.  50ועד -10המצלמה תפעל בטווח טמפרטורה של  28.1.18

למצלמה יהיה מנגנון לכיוון פוקוס וזום חשמלי הניתן לכוונון במצלמה והן דרך ממשק  28.1.19

 המשתמש.

מטר לפחות, כמו כן למצלמה תהיה יכולת  25לטווח של  IRלמצלמה יהיה מנגנון  28.1.20

 למניעת סנוור במצלמה. IR-פיצוי/שליטה באלומת ה

 ּ  17W +POEהספק המצלמה לא יעלה על  28.1.21

 ומיועד לעמידה בכל תנאי מזג אוויר. IP66מיגון המצלמה יהיה בתקן  28.1.22

 .IK10ונדאלי בתקן  -מיגון המצלמה יהיה אנטי  28.1.23

 :להתקנה חיצונית Full HD 1080Pט טכני למצלמה דום קבועה ברזולוציית מפר 28.2

 המצלמה תהיה מצלמת רשת קבועה, דום לשימוש חיצוני. 28.2.1

 בשיטת סריקה פרוגרסיבית. 1920X1080בלבד  CMOS", מבוסס 1/3 -חיישן גדול יותר מ  28.2.2

 .POE 802.3afהמצלמה תתמוך בהזנת מתח  28.2.3

 ותמיכה מלאה בפרוטוקולים הבאים: Rj-45 10BaseT/100BaseT Ethernetחיבור רשת  28.2.4

IPv4, TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP, HTTP, DHCP, DNS, NTP, RTP/RTCP, 

RTSP over TCP, RTSP over HTTP, SMTP, IPv6, HTTPS, SNMP (v1, v2c, 

v3), 

 אינו פעיל. Gain Controlכאשר  50dBיחס אות לרעש מעל  28.2.5

 במצב יום/לילה עם מנגנון מכני/אופטי.המצלמה תתמוך  28.2.6

 . H.264המצלמה תתמוך בשיטת דחיסה  28.2.7

 Full HDתמונות לשנייה ברזולוציית  30המצלמה תאפשר קבלת תמונה רציפה בקצב של  28.2.8

1080P. 

 שונה.  FPS-ברזולוציות שונות וב  Triple Streamהמצלמה תאפשר שליחה של לפחות  28.2.9

 .10 -לא פחות מ  –למה בעת ובעונה אחת כמות הקליינטים שיוכלו להתחבר למצ 28.2.10

 .64kbps-32Mbpsהמצלמה תתמוך בקצב שידור שבין  28.2.11

מלא המאפשר שליטה מלאה מרחוק על כלל תפקוד המצלמה  WEBהמצלמה תכלול ממשק  28.2.12

 והגדרותיה.

 המצלמה תכלול יכולות שיפור תמונה בזמן אמת. 28.2.13

 .85db -פחות מ  לא –ברמת החיישן  Wide Dynamic Rangeהמצלמה תהיה בעלת  28.2.14
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בתמונה המבוסס במקביל על   Noise Reductionהמצלמה תכיל מנגנון לביטול רעשי רקע  28.2.15

 אלגוריתמים דו ממדיים ותלת ממדיים יחדיו.

 Auto Gain control, Auto White Balance, Auto slow shutter, Auto Back- תמיכה ב 28.2.16

Light Compensation . 

 דכנית ביותר.בגרסתו הע ONVIFתמיכה בתקן  28.2.17

 רגישות מצלמה: 28.2.18

 Lux @ F1.2 – 50IRE 0.1במצב יום/צבע  28.2.18.1

 Lux @ F1.2 – 50IRE 0.08במצב לילה  28.2.18.2

 .1/30 -מהירות התריס במדידה תהיה לא פחות מ  28.2.18.3

 מעלות צלזיוס.  50ועד -40המצלמה תפעל בטווח טמפרטורה של  28.2.19

 למצלמה יהיה מנגנון חימום פנימי למניעת אידוי ע"ג כיפת המצלמה. 28.2.20

מטר לפחות, כמו כן למצלמה תהיה יכולת  25לטווח של  IRלמצלמה יהיה מנגנון  28.2.21

 למניעת סנוור במצלמה.  IR-פיצוי/שליטה באלומת ה 

 ּ  17W +POEהספק המצלמה לא יעלה על  28.2.22

למצלמה יהיה מנגנון לכיוון פוקוס וזום חשמלי הניתן לכוונון במצלמה והן דרך ממשק  28.2.23

 המשתמש.

 ומיועד לעמידה בכל תנאי מזג אוויר. IP66מיגון המצלמה יהיה בתקן  28.2.24

 .IK10ונדאלי בתקן -מיגון המצלמה יהיה אנטי 28.2.25

 :להתקנה חיצונית Full HD 1080Pמפרט טכני למצלמה דום קבועה ברזולוציית  28.3

 המצלמה תהיה מצלמת רשת קבועה, דום לשימוש פנימי. 28.3.1

 בשיטת סריקה פרוגרסיבית. 1920X1080לבד ב CMOS", מבוסס 1/3 -חיישן גדול יותר מ  28.3.2

 .C or CS Mountחיבור עדשה מסוג   28.3.3

 .POE 802.3afהמצלמה תתמוך בהזנת מתח  28.3.4

ותמיכה מלאה בפרוטוקולים  Rj-45 10BaseT/100BaseT Ethernetחיבור רשת  28.3.5

 ,IPv4, TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP*, HTTP, DHCP, DNS, NTPהבאים:

RTP/RTCP, RTSP over TCP, RTSP over HTTP, SMTP, IPv6, HTTPS, SNMP 

(v1, v2c, v3), 

 אינו פעיל. GAIN CONTROLכאשר  50dBיחס אות לרעש מעל  28.3.6

 המצלמה תתמוך במצב יום/לילה עם מנגנון מכני/אופטי. 28.3.7

 . H.264המצלמה תתמוך בשיטת דחיסה  28.3.8

 Full HD תמונות לשנייה ברזולוציית 30המצלמה תאפשר קבלת תמונה רציפה בקצב של  28.3.9

– 1080P. 
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 שונה. FPS-ברזולוציות שונות וב Triple Streamהמצלמה תאפשר שליחה של לפחות  28.3.10

 .5-לא פחות מ –כמות הקליינטים שיוכלו להתחבר למצלמה בעת ובעונה אחת  28.3.11

 .64kbps-32Mbpsהמצלמה תתמוך בקצב שידור שבין  28.3.12

מלא המאפשר שליטה מלאה מרחוק על כלל תפקוד המצלמה  WEBהמצלמה תכלול ממשק  28.3.13

 והגדרותיה.

 המצלמה תכלול יכולות שיפור תמונה בזמן אמת. 28.3.14

 .85db-לא פחות מ  –ברמת החיישן  Wide Dynamic Rangeהמצלמה תהיה בעלת  28.3.15

בתמונה המבוסס במקביל על   Noise Reductionהמצלמה תכיל מנגנון לביטול רעשי רקע  28.3.16

 דו ממדיים ותלת ממדיים יחדיו.אלגוריתמים 

 Auto Gain control, Auto White Balance, Auto slow shutter, Auto Back- תמיכה ב 28.3.17

Light Compensation  

 רגישות מצלמה: 28.3.18

 Lux @ F1.2 – 50IRE 0.1 -במצב יום/צבע 28.3.18.1

 Lux @ F1.2 – 50IRE 0.08במצב לילה  28.3.18.2

 .1/30מהירות התריס במדידה תהיה לא פחות מ 28.3.18.3

 מעלות צלזיוס.  50ועד -40המצלמה תפעל בטווח טמפרטורה של  28.3.19

 למצלמה יהיה מנגנון חימום פנימי למניעת אידוי ע"ג כיפת המצלמה. 28.3.20

מטר לפחות, כמו כן למצלמה תהיה יכולת  25לטווח של  IRלמצלמה יהיה מנגנון  28.3.21

ע"פ למניעת סנוור במצלמה, איכות התמונה שתתקבל תהיה  IR-פיצוי/שליטה באלומת ה

 4.3.18.2הפרמטרים בסעיף 

 ּ  17W – +POEהספק המצלמה לא יעלה על  28.3.22

 למצלמה תהיה יציאת וידאו אנלוגית לצורך כיוון ראשוני. 28.3.23

למצלמה יהיה מנגנון לכיוון פוקוס וזום חשמלי הניתן לכוונון במצלמה והן דרך ממשק  28.3.24

 המשתמש.

 וויר.ומיועד לעמידה בכל תנאי מזג א IP66מיגון המצלמה יהיה בתקן  28.3.25

 .IK10ונדאלי בתקן -מיגון המצלמה יהיה אנטי 28.3.26
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 :FULL HD 1080Pברזולוציית  DOMEמפרט טכני למצלמה  28.4

 צבעונית, לשימוש פנים וחוץ. Domeהמצלמה תהיה מצלמת רשת  28.4.1

 .IP66 & IK10תהיה המצלמה בעלת תקן  OUTDOORהיה והמצלמה הנה מדגם  28.4.2

המוצעת בלבד ומתוצרת חברה אמריקאית,  NVR -המצלמות יהיו מתוצרת ספק תוכנת ה 28.4.3

 אירופאית או יפנית.

 בשיטת סריקה פרוגרסיבית. 1920X1080בלבד  CMOS, מבוסס "1/3חיישן  28.4.4

 .Vari-focal 3-9mm F1.2 Auto Irisהמכלול יכיל עדשה  28.4.5

 .POE 802.3afוכמו כן  12VDC/24VACהמצלמה תתמוך בהזנת מתח  28.4.6

ותמיכה מלאה בפרוטוקולים  Rj-45 10BaseT/100BaseT Ethernetחיבור רשת  28.4.7

 ,801.1X, ONVIF, QoS, SNMP, IGMP, UPnP, PPPoE, DHCP, SMTPהבאים:

FTP, ICMP, HTTPS, HTTP, RTSP, RTP, IP v4/v6, TCP/IP, UDP Unicast& 

Multicast 

 .50dBיחס אות לרעש מעל  28.4.8

 המצלמה תתמוך במוד יום/לילה אלקטרוני. 28.4.9

 . H.264 המצלמה תתמוך בשיטת דחיסה 28.4.10

תמונות לשנייה ברזולוציית  30המצלמה תאפשר קבלת תמונה רציפה בקצב של  28.4.11

FHD1080P  .מלאה 

 .30Fpsבו זמנית ובקצב של  FD1 -ו  Full HDהמצלמה תאפשר קבלת שני ערוצים באיכות  28.4.12

 .64kbps-8Mbpsהמצלמה תתמוך בקצב שידור שבין  28.4.13

מלא המאפשר שליטה מלאה מרחוק על כלל תפקוד המצלמה  WEBהמצלמה תכלול ממשק  28.4.14

 והגדרותיה.

 המצלמה תכלול יכולות שיפור תמונה בזמן אמת. 28.4.15

 רמות אפשריות לפחות. 3בעל  Wide Dynamic Rangeהמצלמה תהיה בעלת  28.4.16

 המצלמה תתמוך לפחות בשמונה אזורי גילוי תנועה. 28.4.17

 .Line out, יציאת Line/Mic, כניסת Full/Half Duplexהמצלמה תכלול כניסת ויציאת אודיו  28.4.18

 32GBמובנה בקיבולת של עד SDהמצלמה תתמוך באפשרות הרחבה להוספת כרטיס  28.4.19

להקלטה רציפה מקומית ואפשרות לגישה מרחוק מוגנת סיסמא לשליפת המידע במידת 

 הצורך.

 המצלמה תכיל כניסת מגע יבש. 28.4.20

 .1Ampובזרם  60V DC/DCהמצלמה תכיל יציאת ממסר תחת מתח  28.4.21

 ובתריס מכאני. 680-1100nmספקטראלי  IRהמצלמה תתמוך בטווח  28.4.22
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בתמונה המבוסס במקביל על  Noise Reductionהמצלמה תכיל מנגנון לביטול רעשי רקע  28.4.23

 אלגוריתמים דו ממידיים ותלת ממדיים יחדיו.

 Auto Gain control, Auto White Balance, Auto slow shutter, Auto Back -תמיכה ב 28.4.24

Light Compensation  

 רגישות מצלמה: 28.4.25

 Lux @ F1.2 0.1 -במוד יום/צבע (א

 Lux @ F1.2 0.03במוד לילה  (ב

 המצלמה תפעל בטווח טמפרטורה הבא: 28.4.26

 מעלות צלזיוס.  50+עד  Indoor 0מצלמת  (א

 

 מערכת גילוי פריצה  -מפרט טכני  .ו

 כללי .29

פריצה, מרחיבי איזורים מערכת בקרת פריצה תהיה מתוצרת ריסקו או ש"ווע ותכלול שתי רכזות  29.1

 וגלאים מסוגים שונים בהתאם לנדרש בכתב הכמויות.

רכזת פריצה הראשית תותקן בחדר התקשורת הראשי או בכל מקום אותו יגדיר הלקוח, ואליה ירוכזו  29.2

כלל האביזרים. מרחיבי אזורים יותקנו בכמויות ובמיקומים שונים בהתאם לפריסת אביזרי הקצה. 

תקנו המרחיבים בחדרי התקשורת הקומתיים או בחללים סגורים ונעולים אחרים. ככל שניתן יהיה יו

 .6005*8המרחיבים יקושרו לרכזת הראשית באמצעות כבל 

רכזת פריצה נוספת תותקן במיקום שונה ונסתר ככל הניתן ותזווד בארון מתחתי עם נעילת בריח.  29.3

זו יחוברו חלק מהגלאים הפרוסים  הארון יעוגן לקיר באופן שלא שיאפשר ניתוקו בקלות. לרכזת

 במבנה.

 פנלי הפעלה ונטרול ימוקמו במספר נקודות בהתאם לצורך וחלוקת האזורים. 29.4

 למערכת תהיה הגנה בחומרה ובתוכנה מפני פגיעת ברק. 29.5

ובאמצעות  SMSהמערכת תשלח דיווח על גילוי פריצה מהרכזת באמצעות חייגן קולי, מודול לשליחת  29.6

אבטחה שייבחר ויפעל ישירות מול הלקוח, ובמקביל ישלחו דיווחים כפי רשת אתרנט אל מוקד 

 שיוגדרו  ע"י הלקוח.

 באחריות  הספק שהצעתו תיבחר לבצע את תכנות המערכת לתוספת הגלאים.  29.7

באחריות הספק שהצעתו תיבחר להגדיר את החלוקה לאזורים במשותף עם הלקוח, וכן הכנת תוכנית  29.8

 הפעלה מסודרת.

 לאזורים על פי דרישות הלקוח. הקומה תתחלק 29.9

 באחריות הספק שהצעתו תיבחר להגיש את כלל הפריטים לאישור היועץ. 29.10
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 רכזת .30

הרכזת תאפשר עבודה בתת מערכות נפרדות מבחינה לוגית ברמת קומת משרדים או חלקי קומה  30.1

רך בהתאם לצרכי הלקוח הנוכחיים ו/או העתידיים, כך שכל תת מערכת תעבוד באופן פעולה נפרד ד

 לוח מקשים נפרד עם קודי הפעלה נפרדים. 

 הרכזת תתמוך בהגדרת אזורים בפועל וכן בהגדרת אזורים נוספים עד רמת הגלאי הבודד סה"כ עד 30.2

 אזורים. 128

 הרכזת תאפשר שילוב חיבורים קוויים ואלחוטיים לגלאים. 30.3

 קיבולת .31

 .Outכתובות  50 -ו Inכתובות  128 31.1

 יציאות .32

 ת.יח' שידור אלחוטי/קווי  32.1

 GPRSיחידת שידור סלולארית   32.2

 .USBאו  RS232מדפסת תקנית   32.3

 חייגן טלפון אוטומטי.  32.4

 . 230V4Aמגעים יבשים   32.5

 יח' אזעקה ) סירנות וכו' (.  32.6

 העברת נתונים למערכת בקרת כניסה .  32.7

 כניסות  .33

 אינפרא אדום פסיבי/אנטי מסק. - 360גלאי נפח/ 33.1

 גלאי קרן אינפרא אדום אקטיבי. 33.2

 לדלתות, וחלונות.מפסיקי גבול  33.3

 שבר זכוכית. -גלאים אקוסטיים  33.4

 גלאי זעזועים קרן חיצוניים 33.5

 גלאי נפח חיצוני. 33.6

 בעברית. ועוד. LCDלוחות מקשים עם תצוגת  33.7

 סוללה 33.8

הסוללה תהיה סוללה פנימית, ניקל קדמיום נטענת, עם קיבולת לפעולה מלאה ללא אספקה חיצונית  33.9

 במשך תקופה כנדרש בתקן.

 שעות, יוצג בחזית הרכזת או במחשב. 48הסוללה )טעינה פריקה( בן לפחות חווי מצב  33.10

 לכל רכזת/מרחיב תותקן סוללת גיבוי בנוסף לסוללה הראשית. 33.11
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 קווי בקרה 33.12

 .6005*8כבלים מסוג  33.13

 בשיטת "בקרה עצמית" לגילוי נתק או קצר בקו ע"י נגד סוף קו.  כל הקווים מבוקרים 33.14

 כתובת ברורה בתצוגה. כל תקלה תתבטא ברכזת ע"י זמזום + 33.15

 חזית / לוח בקרה 33.16

 בעברית, המציינת את מיקום התקלה, אירוע. LCDתצוגת  33.17

 )תכנות(. לוח מקשים + תוכנה להגדרת כל האזורים ויתר פעולות המערכת 33.18

 אמינות גבוהה בפני התראות שווא. 33.19

 של כל רכזת וכל אזור בנפרד. TESTבדיקה עצמית  33.20

 במערכת.בדיקה עצמית של כל הגלאים  33.21

 תכנות המערכת לעבודה במשטרים ובתרחישים שונים ) יום, לילה, שבת וכו'(. 33.22

 אחרת )במידה וזו תפעל(. השתקת אזעקה לכתובת מסוימת לא תמנע את פעולת האזעקה לכתובת 33.23

 מטען .34

 הרכזת תכיל מטען מקורי שיטעין מצברים בקיבולת הדרושה. 34.1

 מצבר גיבוי .35

שעות  48יבים המחוברים אליה כשמשך זמן הגיבוי הנדרש הוא כל רכזת תכיל מצבר גיבוי לכלל הרכ 35.1

 לכל רכזת.

 הרכזת תוציא התראה על מצב סוללה )סוללה חלשה או בעיה בהטענה(. 35.2

 אגירת מידע .36

 בזיכרון המערכת ייאגר מידע )היסטוריה( בנושאים הבאים:

 גלאים שפעלו. 36.1

 תקלות במערכת. 36.2

 הסודי(.הפעלה/ כיבוי, כולל מספר המפעיל )לא הקוד  36.3

 מועד )זמן( הופעת האירוע. 36.4

  כולל ציון מועד הופעת  האירוע. את כל המידע הנ"ל אפשר יהיה להדפיסו במדפסת 36.5

 אירועים אחרונים. 250קיבולת הזיכרון: לפחות  36.6

 ניתן יהיה לגבות ולשמור את זיכרון המערכת במחשב חיצוני. 36.7

 נטרול / הדממה השתקה / .37
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נטרול פעולות מסוימות )פעולת גלאים או התראות או צופרים וכיו"ב( תעשה מלוחות מקשים אשר  37.1

 יותקנו בכל קומה ע"י קוד גישה או מהמחשב או ממערכת בקרת כניסה. 

 הנטרולים יהיו ברמות שונות לפי קוד הכניסה של בעל התפקיד המתאים. 37.2

 מים תפעיל את האזעקה, ללא השהיה.פע 3ניתן יהיה לתכנת את הרכזת כך שהקשת קוד שגוי  37.3

 תגובות הרכזת .38

 תגובת הרכזת לאירוע תהיה ניתנת להשהיה.  38.1

 משך זמן ההשהיה ניתן לכוון. 38.2

 כן ניתן יהיה לבטל ברכזת אירועים חולפים שמשך הופעתם קטן מזמן ההשהיה.-כמו 38.3

 כל התכונות הנ"ל אפשר יהיה לקבוע באופן אינדיבידואלי לכל אביזר באתר נפרד. 38.4

 וחות המקשיםל .39

 לוחות מקשים, לוח אחד בכל אזור. 8בסה"כ יותקנו  39.1

 לוח המקשים יהיה לוח מסך נגיעה. 39.2

 לוח המקשים יהיה בעל תצוגה אלפא נומרית בעברית. 39.3

 מ"מ. x 5 10 -המקשים יהיו בגודל ובמרחק נוח ללחיצה, לא פחות מ 39.4

 לוחות המקשים יציגו את החיוויים הבאים : 39.5

 מופעל. נורית חיווי ירוקה למצב   

 .נורית חיווי אדומה למצב תקלה 

 גלאים .40

מערכת בקרת גילוי הפריצה תתבסס על גלאי נפח אנטי מאסק וגלאים נוספים בהתאם להחלטה  40.1

 משותפת של הספק שהצעתו תיבחר ושל הלקוח ועל פי המופיע בתוכניות ובכתב הכמויות.

לתוכנית מערכות מנ"מ. הגלאים הגלאים יפוזרו באתר עפ"י הנחיית היועץ או מי מטעמו ובהתאם  40.2

 יוגדרו  עפ"י מפתח  אזורים ברכזת.

 הגלאים יהיו תואמים לעבודה עם רכזת הפריצה שלעיל. 40.3

 פיזור .41

 מיקום הגלאים באתר בהתאם לתוכניות ועפ"י הנחיית היועץ או מי מטעמו. 41.1

 מגנטים  .42

 מיקום  מגנטים לדלתות הכניסה שמסומנים בתוכניות. 42.1

 צופרים .43

יותקנו להתראה על גילוי פריצה בהתאם לתוכנית. צופרים חיצוניים יותקנו בלוביים  צופרים פנימיים 43.1

 הראשיים של כל אגף להתראה על גילוי פריצה בהתאם להנחיות היועץ.
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 :מערכת בקרת כניסה. ז

 כללי  .44

מטרתה של מערכת בקרת כניסה הנה, לאפשר מעבר חופשי לעובדים או אורחים מורשים ולחסום  44.1

 את המעבר בפני אלה שאינם מורשים. 

 . TCP/IPהמערכת תושתת על בקרים יעודיים אשר יחוברו בינהם בפרוטוקול תקשורת 44.2

בקרה ותאפשר העברת המידע מן הבקרים בשטח בזמן אמת אל מחשב  ON-LINEהמערכת תהיה  44.3

 מרכזי.

בכל מקרה של תקלה במחשב או כל סיבה אחרת הגורמת לבעית תקשורת בין המחשב לבקרים  44.4

. בקרים של המערכת יתנהלו בהתאם למידע אשר OFF-LINEתתאפשר פעולת המערכת במצב 

 עודכן עד להפסקת התקשורת עם המחשב המרכזי.

 WINDOWSבת מערכת הפעלה חלונות כל נתוני המערכת והגדרותיה יעשו ע"י תוכנה ייעודית בסבי 44.5

7. 

על מנת לאפשר גמישות מירבית בתכנון האזורים אשר הכניסה אליהם תהיה מבוקרת בשעות שונות  44.6

במהלך ימי השבוע, המערכת תאפשר הגדרה של אזורים שונים באתר אשר אותם ניתן יהיה לשייך 

 בתאריכים שונים.לבעלי הרשאה לכניסה ) או לקבוצות בעלי הרשאה ( בשעות שונות ו

המערכת תאפשר הגדרה של שילובי אזורי זמן ואזורים גיאוגרפיים המשויכים לקבוצות של בעלי  44.7

כרטיסים. המערכת תאפשר לשנות הגדרות של אזורי זמן ואזורים גיאוגרפיים וכן של הגדרות 

 .On-Lineהמשתמשים והקבוצות בצורה מקוונת 

 והנפקת תגים כולל אפשרות חיבור מדפסת תגים צבעונית.המערכת תתמוך במספר עמדות שליטה  44.8

המערכת תציג את הנתונים המתקבלים מן הבקרים בשטח על גבי צג המחשב בצורה טקסטואלית  44.9

 ותצוגה חזותית של הגורם המתריע במיקומו האמיתי בשטח ,על גבי מפות סינופטיות של המבנה.

, INPUTנה עץ המערכת לדוגמא סטטוס המערכת תוכל להציג את מצב כל נתוני הבקרים במב 44.10

 כולל מצב התקשורת ותקינות כל  הבקרים ברשת. OUTPUTו

 דלת מבוקרת תכלול את האלמנטים כפי שמפורט להלן אלא אם צויין אחרת בתוכנית של היועץ: 44.11

 קורא תגים מגנטיים בצד החיצוני של הדלת המותקן על הקיר או על משקוף הדלת 44.11.1

 יבי פרזול בהתאם לסוג הדלת ובתאום עם יועץ הבטיחות.מנגנון נעילה חשמלי ורכ 44.11.2

 מפסק מגנטי שקוע בכנף הדלת לחיווי על מצב הדלת. 44.11.3

 מנגנון התרעה לדלת מוטרדת. 44.11.4

 לחצן יציאה 44.11.5

לחצן ניפוץ לשחרור המנעול באופן מיידי במקרה חירום ללא תלות במצב מערכת בקרת  44.11.6

 הכניסה

 מכשיר פנקוד או אינטרקום 44.11.7
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 הציוד:פירוט מרכיבי  44.12

 קורא קירבה: 44.12.1

 בדלת המעבר אל האזור המוגן יותקן קורא קירבה לזיהוי המורשים.  44.12.1.1

מובנה. כל ניתוק או תלישה של הקורא מהמשטח   TAMPERהקורא יהיה מוגן 44.12.1.2

עליו הוא מותקן או חבלה בכבלי הקורא ,יגרמו להתראה במחשב המרכזי ע"י 

 סימון גרפי וטקסט תואם. 

תמו"ז הנמצאים בשימוש במשרדי -ים חכמיםקורא קירבה יתאים לכרטיס 44.12.1.3

 הממשלה.

הקורא יתמוך לפחות בשני סוגי כרטיסים שונים האחד הנמצא בשימוש אצל עובדי  44.12.1.4

 המשרד והשני אצל אורחים שבאים למשרד.

צבעים וזמזם. הנורית והזמזם  3בעלת  LEDקורא התגים יכלול נורית סימון  44.12.1.5

 או לכרטיס לא מאושר. יאפשרו חיווי שונה לאישור פתיחה, לדחייה

 בקר דלתות: 44.12.2

בקר הדלתות יהווה את יחידת העיבוד של המידע אשר יישלח על ידי קוראי  44.12.2.1

 התגים. הבקר יבקר קורא תגים אחד או יותר, על פי תצורת המערכת הנדרשת.

הבקר יאפשר התממשקות עם מחשב בקרה מרכזי לצורך ביצוע הגדרות ושינויים  44.12.2.2

 במערכת.

מרה והתוכנה הנדרשות, על מנת לבצע את הפונקציות הבקר יכלול את החו 44.12.2.3

 הבאות:

 לקלוט את המידע מקוראי התגים. -

 לעבד את המידע -

לשלוח פקודת פתיחת דלת אל המנעול החשמלי או אלקטרו מגנטי המותקן  -

 בדלת.

 להפעיל את החיווים המתאימים בקורא התגים.  -

 להעביר הודעה מתאימה למחשב.  -

 מאפיינים של הבקר: 44.12.2.4

 משתמשים לפחות 40000נתונים של בסיס  -

 אירועים אחרונים לפחות 4500זיכרון פנימי של  -

 לוחות זמנים  -

 התראות בנפילת תקשורת -
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 התראה בנפילת חשמל  -

 שעות לפחות  4-גיבוי ל -

- TAMPER לפריצה של המארז 

 מארז מתכתי צבוע תנור כולל מפתח  -

 לפחותיציאות  2ספק/מטען אינטגראלי ראשי למנעולים ולבקר כולל  -

 סוללת גיבוי לשמירת נתונים  -

פיקוד לשחרור מנעולים חשמליים חומרתי  בעת שריפה)פיקוד האש יסופק  -

 ע"י אחרים(

 אחד לפחות. RS-485בקרים על קו תקשורת  32חיבור של  -

 ללא הגבלת כמות הבקרים ברשת.  TCP/IPעבודה בסביבת  -

 ביט לפחות 32תקשורת מוצפנת במפתח של  -

 STE 4יהיו מוגנות קו כל כניסות הבקר  -

 N.O  ּN.Cמצבי הפעלה  2יציאת הבקר יהיו בעלי  -

 מנגנון נעילה חשמלי 44.12.3

מנגנוני הנעילה החשמלי יהיה מסוג מנעול לשונית או מנעול אלקטרומכני או  44.12.3.1

 או שו"ע מאושר. Assa Abloyאו  Eff-Effאלקטרומגנט ויהיו מתוצרת 

בהתאם לסוג  Fail Secureאו  Fail Safeמנגנון הנעילה החשמלי יהיה מסוג  44.12.3.2

 הדלת, ייעודה ובכפוף לאישור יועץ הבטיחות. 

 .VDC 12-24מנגנון הנעילה החשמלי יופעל במתח  44.12.3.3

 מפסק מגנטי לדלת 44.12.4

 " כדוגמת סנטרול אשע.  3\4המפסקים המגנטיים יהיו בהתקנה סמויה בקוטר של  44.12.4.1

 המפסקים יהיו מסוג שאינו מאפשר נטרולם על ידי הצמדת מגנט חיצוני. 44.12.4.2

המפסקים יהיו מזוודים בתוך מבנה יצוק ואטום. המגעים יהיו איכותיים ומסוג  44.12.4.3

NO, NC, DPDT, SPDT .על פי הצורך 

 לחצן פתיחת דלת 44.12.5

לחצני פתיחת דלת יותקנו בצד המוגן של הדלתות המבוקרות וישמשו לפתיחת  44.12.5.1

הדלתות לצורך יציאה מבוקרת. פתיחת הדלתות באמצעות לחצן הפתיחה לא 

 עקה.תגרום לאז

http://www.idnh.co.il/
mailto:anat@bns.org.il


96 
 

 
 ___________         להבים צומת - משותף תעסוקה פארקעידן הנגב           
  חתימה וחותמת      8532400 הנגב .נ.ד ,קמה בית צומת ,שמעון בני אזורית מועצה

 anat@bns.org.ilדוא"ל www.idnh.co.il 073- 2572106'לט

הלחצן יהיה מחומר בלתי שביר מותקן על גבי משטח מתכת, ויהיה מיועד לעבודה  44.12.5.2

 ממושכת.

 במקומות מסויימים יותקנו לחצני יציאה מנירוסטה כולל כיתוב תואם.  44.12.5.3

 לחצן שחרור בחרום 44.12.6

מ'  1.50לחצני שחרור בחרום יותקנו בסמוך לכל הדלתות המבוקרות ובגובה של  44.12.6.1

 תם בשוגג.מהרצפה על מנת למנוע הפעל

לחצני השחרור בחרום יהיו מסוג לחצן ניפוץ פלסטיק, בצבע ירוק, כולל כיתוב  44.12.6.2

מתאים לתפקיד הלחצן. בנוסף על הכיתוב יתקין הקבלן מכסה כולל שלט מפורט 

 עם הנחיות לשימוש בלחצן.

לחצני שחרור בחרום יחוברו ישירות לאספקת המתח למנעולים החשמליים ובעת  44.12.6.3

 עול החשמלי ללא תלות במצב בקר בקרת הכניסה.הפעלתם ישתחרר המנ

לחצני השחרור בחרום יכילו מגע עזר אשר יחובר לבקרי הדלתות ויתריעו בעת  44.12.6.4

 הפעלת הלחצן וניפוץ הזכוכית.

 תוכנת ניהול ובקרה: 44.12.7

התוכנה תפעל בצורה מקוונת ותאפשר ניהול המשתמשים, הגדרת משתנים  44.12.7.1

ירועים בקובץ היסטורי והפקת ומשטרים, הצגת תנועות והתרעות, תיעוד הא

 דוחות .

או המהדורה  Windows 7התוכנה תהיה מבוססת על מערכת הפעלה מסוג  44.12.7.2

האחרונה הקיימת בזמן ביצוע העבודה. תתאפשר התקנת התוכנה על כל תחנת 

עבודה הנמצאת בשימוש הלקוח העונה לדרישות התוכנה והחומרה ובנוסף 

 לאפליקציות המופעלות בתחנת העבודה.

 חובה על המערכת להיות בגירסה עברית מלאה לצורך שימוש קל ונוח למשתמש. 44.12.7.3

 ממשק משתמש יהיה ממשק חלונאי, קל לתפעול וידידותי למשתמש. 44.12.7.4

 ( לכל הפונקציות של התוכנה.Onlineממשק המשתמש יכיל מסכי עזרה מקוונים ) 44.12.7.5

 התוכנה תנהל את רשומות המשתמשים, הרשאות כניסה והגדרות מערכת. 44.12.7.6

רמות הרשאה למשתמש בתוכנה כאשר בכל אחת  10יהיה להגדיר לפחות  ניתן 44.12.7.7

 רמות: 3 -מהרמות ניתן יהיה להגדיר גישה לתפריטי התוכנה השונים ב

 אין גישה -

 צפייה/קריאה בלבד -

 צפייה/קריאה ועריכה )גישה מלאה( -

המפעיל יוכל לצפות, בכל עת שהתוכנה מופעלת, במצב כל מרכיבי המערכת  44.12.7.8

 ם, תקשורת...( בתצוגה גרפית ועל גבי מפות שטח.)בקרים, קוראי
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התוכנה תאפשר הגדרת קבוצות משתמשים בדלת מסוימת )או קבוצת דלתות  44.12.7.9

מסוימת(, ניתן גם להגדיר לוחות זמנים לשימוש במערכת )ניתן להגדיר כך 

 שמשתמש/דלת לא יהיה פעילים בתוך חלון זמן מסוים(.

קריאה והעברת נתוני התנועות בכל הפעלה של התוכנה יתבצע תהליך של  44.12.7.10

וההתרעות בבקרים אל מחשב הבקרה. התוכנה תשמור את כל האירועים 

המתקבלים מהבקרים על גבי הכונן הקשיח של מחשב הבקרה, ותנקה את זיכרון 

 הבקרים.

 תכונות התוכנה תהיינה מוגנות באמצעות סיסמה. 44.12.7.11

שוט וחופשי של המערכת תאפשר התקנת קורא ייעודי בעמדת הרישום לניהול פ 44.12.7.12

 משתמשים חדשים.

( לצורך שיוך משתמש (Pull Down Listsהתוכנה תעשה שימוש בתפריטי גלילה  44.12.7.13

 לפרמטרים שנקבעו מראש כגון: קבוצות משתמשים, שמות דלתות, וכו'.

התוכניות היומיות בתוכנה יוצגו בצורה גרפית ו/או ע"י טבלאות, וניתן יהיה לערוך  44.12.7.14

ו עכבר. התוכנה תאפשר הגדרת סוגי ימים שונים אותם ע"י שימוש במקלדת א

 ימי חג ייעודיים במשך השנה. 20 -כגון, יום עבודה רגיל, יום חג, ערב חג ו

אזורי זמן לפחות בכל  2תכניות הזמנים תהיינה שבועיות ותאפשרנה הגדרה של  44.12.7.15

 יום. כל תכנית זמנים תוכל להכיל תכניות ימיות מסוגים שונים.

 עמדות משנה לפחות. 5דת עבודה מרכזית אחת ועד התוכנה תתמוך בעמ 44.12.7.16

 דוחות 44.12.7.17

כל האירועים במערכת יאוחסנו בשרת המרכזי של המבנה לצורך הפקת  -

דוחות. המערכת תאפשר לבצע דוחות בחתכים שונים ללא כל הפרעה 

 לתקשורת מול הבקרים.

מודול ההיסטוריה והדוחות של התוכנה יאפשר ביצוע חתכים וחיפוש בכל  -

במערכת וזאת תוך כדי הפעלת מסננים שיאפשרו חיתוך המידע לפי  הנתונים

 סוג האירוע/תאריך וזמן.

כמו כן ניתן יהיה לשלוף/לערוך/ ו/או להציג/להדפיס נתוני משתמשים כגון  -

 שיוך לקבוצה, הרשאות, תוקף הרשאה וכו'.
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  מפ"ל

 

    

 :בדיקת איכות ההצעות

כאשר רק הצעה אשר ציונה  יהיה ההצעות תבדקנה על פי מפתח האיכות המפורט להלן,  1.1

נקודות ומעלה תעבור לשלב בחינת הצעת המחיר, וזאת בכפוף לקבלת ניקוד של  85

 נק' בחלק של בחינת איכות פרק המולטימדיה כמפורט להלן. 17.5לפחות 

 20 בדיקת איכות מקדמית של המערכות המוצעות

 10 המענהשלמות 

 25 בחינת איכות פרק התקשורת

 20 בחינת איכות פרק מולטימדיה 

 10 הצגת הפתרון

 5 איכות מנהל הפרויקט המוצע 

 10 איכות כח האדם המוצע במסגרת המכרז

 100 סה"כ:

 

 על פי הטבלה הבאה: בדיקת איכות מקדמית של המערכות המוצעות תתבצע 1.1.1

 

מיקום במסמכי המכרז 
 הנושאותיאור 

מספר הסעיף 
 הנבדק

עמוד 
במסמכי 
המפרט 

 הטכני

ניקוד 
 מקסימלי

בדיקת איכות מקדמית של המערכות המוצעות 
– 

 נקודות 20

 מפרט טכני 
עמידה בדרישות, נכונות )

 מענה(
20-1 3-21 7 

 מערכת מולטימדיה
בדיקת המענה למספר 

 הסעיף הנבדק
 נק'  13 21-3 20-1
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 המענה, תיבדק על פי הטבלה הבאה:שלמות  1.1.2

 מיקום במסמכי המכרז ותיאור הנושא
מספר 
הסעיף 
 הנבדק

עמוד 
במסמכי 
 המכרז

ניקוד 
 מקסימלי

 
  נקודות 10 שלמות המענה 

מסמך 
 מכרז

התרשמות כללית מאופן 
הגשת המענה בהתאם 

לנדרש במסמכי המכרז.  
בדיקה האם קיים מענה מלא 
 ומפורט לכל דרישות מספרי
הסעיפים הנבדקים,  לרבות 
תיאור הניסיון, כוח האדם, 
מערך לוגיסטי, מפרטים 
טכניים ושרטוטים, תיאור 

הפתרון, כתב כמויות הכולל 
מק"ט ויצרן לכל פריט, 
אישורים ואסמכתאות 

 הנדרשים .

  

נק' 10  

מפרט 
 טכני 
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 איכות מערכת התקשורת, תבדק עפ"י הטבלה הבאה: 1.1.3

נק'. הצעה שתקבל 20נדרש  ניקוד מינימלי של יודגש כי לפרק זה  1.1.3.1

 תיפסל. -נק'  17.5 -פחות מ

 איכות מערכת התקשורת המוצעת תיבדק על פי הטבלה הבאה: 1.1.3.2

מיקום במסמכי המכרז 
 ותיאור הנושא

מספר הסעיף 
 הנבדק

עמוד 
במסמכי 
 המכרז

ניקוד 
 מקסימלי

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 נקודות  20 בחינת איכות פרק המולטימדיה

מפרט ב  -מערכת מולטימדיה 
 הטכני )נספח א למסמך ב(

30-26 
 

48-39  

בדיקת איכות המערכת 
 מבחינת ידידותיות וסוברניות 

 
 

30-26 

 נק' 4 48-39

בדיקת איכות המערכת 
מבחינת אינטגרטיביות 

 וורסטיליות

30-26 48-39 
 נק' 5

בדיקת איכות המערכת 
 מבחינת שרידות 

30-26 48-39 
 נק' 4

בדיקת איכות המערכת 
מבחינת התאמה לתכולות 

 המפורטות 

30-26 48-39 
 נק' 7
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 איכות פרק מולטימדיה, תבדק עפ"י הטבלה הבאה: 1.1.4

 

 

 הצגת הפתרון, ייבדק עפ"י הטבלה הבאה: 1.1.5

 

 

 

 

 

 

 בחינת איכות פרק חומרה ותוכנות ניהול 
בחינת מידת איכות המענה של המערכת לדרישות המפורטות 

 במפרט טכני )נספח א למסמך ב( במספר הסעיף הנבדק 
20 

בדיקת  פרק תקשורת,  
המענה למספרי הסעיפים 

 הנבדקים 
 נק' 10 39-22 26-23 

 פרק תשתית פאסיבית 
-23.1

25.5.6.1 
 נק' 8 38-24

 נק' 1 22 21 מערכות אל פסק

מתגים,  –ציוד תקשורת 
 עורקים אלחוטיים

 נק' 2 23 22

תשתית תקשורת,  מסדים / 
ארונות / פילרים,  מובילי 
כבילה,  חפירה והטמנת 

כבלים,  תאי מעבר וחיבור,  
 קונזולות תרנים ועמודים,  

 נק' 4 38-24 25-23

מיקום במסמכי המכרז 
 ותיאור הנושא

מספר הסעיף 
 הנבדק

עמוד במסמכי 
 המכרז

ניקוד 
 מקסימלי

  התרשמות של חברי הצוות מהפתרון המוצע במסגרת הריאיון

  

ניקוד 

 מקסימלי
 נק' 10

במסגרת הראיון מאופן תפיסת והבנת המציע את התרשמות 

ובחינת הציוד המוצע  הפרויקט על היבטיו הטכניים והתפעוליים

על ידי המשתתפים בהתאם לדרישות המפרט הטכני ולתפיסת 

הפתרון של המשתתף, לרבות יכולות אינטגרציה, הצגת 

צורת היישום  מערכת השו"ב, גישת הניהול בפרויקט,

 . וההתארגנות לביצוע הפרויקט

 נקודות 10 
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 איכות כוח האדם המוצע לפרויקט, יבדק עפ"י הטבלה הבאה:    1.1.6

מיקום במסמכי המכרז ותיאור 
 הנושא

מספר הסעיף 
 הנבדק

עמוד 
במסמכי 
 המכרז

ניקוד 
 מקסימלי

 

 

 

 

 

  

 איכות מנהל הפרויקט המוצע 
 נקודות 5

  

התרשמות מראיון למנהל 
 הפרויקט שהוצע 

במסגרת הראיון על המציע להגיע 
אחד ממנהלי הפרויקט עם 

זה אשר יבצע  את  -המוצעים 
ניהול כלל הפרויקט במידה והמציע 

 יזכה במכרז.

 נקודות 5    

 איכות כח האדם המוצע במסגרת המכרז 
 נקודות 10

  

 תנאי הסף –מסמך א' 
 

כוח האדם המוצע ינוקד באופן 
כולל )למעט מנהל הפרויקט 
שינוקד בנפרד, כאמור לעיל( 

לקורות החיים והניסיון בהתאם 
 שהוצגו בהצעה המציע.

5.4 6 6 

לרבות ניהול  ITנסיון במערכת 
 רשתות

 
שנת ניסיון אחת ומעלה מעבר 

 לנדרש בתנאי הסף

 ט"ו-5.4

 

6 
 נק' 1

 

נסיון שני מנהלי הפרויקט 
 במערכות תקשורת 

 
ביצוע פרויקט אחד ומעלה מעבר 

 לנדרש בתנאי הסף

 6 ט"ז -5.4
3 

 

 עובדים 40 מעלהמציע מעסיק 
 
 

 נק' 1 6 י"ז-5.4

 

פרויקט אחד ומעלה מעבר 
 לנדרש בתנאי הסף
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 פרק כמותי -מסמך ג' 
 

 כתב הכמויות

 

 :הנחיות למילוי כתב הכמויות

 

 .כתב הכמויות יוגש במעטפה נפרדת 

  כלשהן או להתנות את ההצעה בתנאים כלשהם או לשנותה.אין להוסיף על גבי כתב הכמויות הערות 

 .יש למלא את כתב הכמויות בעט כחול בלבד )ולא בעיפרון(, בכתב קריא וברור 

  את המחירים המוצעים על ידו ביחס  -במקומות המיועדים לכך בכתב הכמויות –על המציע למלא
ות המצוינות ואת סך כל המחיר לכל פריט; את המכפלות המתקבלות ממחירי היחידות בהתאם לכמוי

 הסופי המתקבל מסיכום המכפלות. כל המחירים הינם בש"ח וללא מע"מ. 

  מובהר כי יש להציע מחירים נמוכים מהמחירים הנקובים בכתב הכמויות. במקרה שבו ינתנו מחירים
 שווים ו/או גבוהים מהמחירים הנקובים בכתב הכמויות, ההצעה עלולה להיפסל על הסף.

 למלא את כלל מחירי היחידות, המכפלות והסיכומים ואין להגיש הצעה חלקית.  חובה 

  רשאית לפסול את ההצעה או לתקן  החברהבמקרה של טעות אריתמטית שנפלה בחישוב, תהא
 בעצמה את הטעות, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
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