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 נספח א'

 הוראות למשתתפים

 חבל מודיעין המועצה האזורית 
 73100מרכז שהם, ד.נ רמלה 

 9722816-03; פקס: 9722888-03טל: 
 14/2020מכרז פומבי מס' 

  :הודעה ותנאי מכרז פומבי לביצוע עבודות
מערך שליטה ובקרה, אספקה, התקנה, הפעלה ותחזוקה של מערכות טמ"ס, שדרוג 

 אנליטיקה, כריזה  ושו"ב במועצה

 

 טבלת מועדים

 שעה יום תאריך 

 12:00עד השעה  א' 10/5/2020 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

 

 15:00עד השעה  ד' 27/5/2020 הגשת הצעות

 16:00 ד' 27/5/2020 פתיחת מעטפות

 

  מעמד הפתיחה כפוף להנחיות משרד הבריאות, מציע המעוניין  –פתיחת ההצעות תעשה במשרדי המועצה
בכל מקרה, יבוצע המועצה בהתאם להנחיות למשלוח שאלות הבהרה. להשתתף במעמד הפתיחה יעדכן את 

 צילום של מעמד הפתיחה ופרוטוקול פתיחת הצעות ישלח בדוא"ל למציעים שיבקשו לקבלו.  

 

 כללי .1

מזמינה בזאת מציעים להגיש  (המזמיןו/או המועצה  - )להלןחבל מודיעין המועצה האזורית  .1.1
הצעתם לביצוע עבודות שדרוג מערך שליטה ובקרה, אספקה, התקנה, הפעלה ותחזוקה של 

 במועצה, בהתאם למסמכי המכרז וההסכם הנלווה להם. טמ"ס, אנליטיקה, כריזה ושו"במערכות 

עה, לא ותשומת לב המציעים עקב מגבלות התנ ("מרחוק"ניתן לרכוש  מסמכי המכרז, את .1.2
אשר לא יוחזרו. ניתן  ש"ח 1,500 בתמורה לתשלום שלמתקיימת קבלת קהל במשרדי המועצה. 

https://www.modiin-לעיין במסמכי המכרז ללא עלות באתר האינטרנט של המועצה בכתובת 
region.muni.il/  באתר, למכרז בנוגעהבהרות /בשינויים להתעדכן יש . 

 

 

https://www.modiin-region.muni.il/
https://www.modiin-region.muni.il/
https://www.modiin-region.muni.il/
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בכפוף להנחיות משרד הבריאות, את תנאי המכרז, המסמכים  -רכישה מרחוק של מסמכי המכרז  .1.3
הנלווים, ונוסח החוזה עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום, ניתן לרכוש תמורת תשלום בסך של  

העבודה  * בשעות3106או  03-9722836שלא יוחזר לרוכש, במחלקת גזברות בטלפון ₪  1,500
הרגילות, כאשר לאחר הרכישה יש לשלוח מייל אליו תצורף הקבלה בגין הרכישה, למייל 

einava@modiin-region.muni.il עם קבלת המייל והקבלה המצורפת, יישלחו מסמכי המכרז ,
  במייל חוזר לרוכש המכרז.

יש לצרף  -רכישת מסמכי המכרז מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז  -לב המציעים  תשומת
להצעה קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז. מציע שלא רכש את מסמכי המכרז )בעצמו ו/או 

 באמצעות מי מטעמו( הצעתו תפסל ולא תובא לדיון.

את מסמכי  ירכוש –מציע שמסיבה כלשהי לא יכול לבצע רכישה מרחוק של מסמכי המכרז 
 המכרז במשרדי המועצה, בתיאום מראש. 

 לא יתקיים במכרז זה  -  סיור קבלנים .2

עקב מגבלות ההתכנסות, לא יתקיים סיור קבלנים במכרז זה. אין מניעה לבצע סיור עצמאי בשטח,  .2.1
 בכפוף למגבלות התנועה ויתר הנחיות משרד הבריאות. 

ת שאלות הבהרה כל שאלה ו/או פניה להבהרה על המציעים לעיין במסמכי המכרז ולהעלות במסגר .2.2
 בנוגע למכרז זה. 

למען הסר ספק, בעצם הגשת הצעה במכרז, יראו את המציע כמסכים לכל דרישות והוראות המכרז  .2.3
 ולא תועלה כל דרישה ו/או טענה בדבר אי הבנה/ אי התאמה כלשהי. 

 ומהות השירותים תיאור העבודות .3

מערכות ת ברשותה באמצעות התקנת ואשר קיימלשדרג את מערכות הביטחון המועצה מעוניינת  .3.1
 למערך הקיים.  ו, אשר יתממשקנוספות

המערכת כוללת את הרכיבים המופיעים ו ע"י קבלנים שונים. ת אשר הותקנות מערכובמועצה פועל .3.2
 הקבלן הזוכה יספק תמיכה, שרות ואחריות למערכת הקיימת כמפורט במסמכיהטכני  בנספח

 וכן למערכות משלימות שיסופקו על ידו. המכרז 

בהדרגה על פי סדר עדיפות  ,בשטח נוספים אמצעיםהתקנת בנוסף למערכות הקיימות, הקבלן יבצע  .3.3
 שייקבע על ידי המועצה ובהתאם לאישור תקציבי. 

  –השירותים כוללים שני שירותים עיקריים  .3.4

מובהר כי המערכות אספקה והתקנה של מערכות נוספות מעבר למערכת הקיימת.   .3.4.1
העבודות  –ה / הזמנות עבודה שיוצאו לזוכה ופקו בהתאם לצו/ צווי התחלת עבודיס

 , הכל ע"פ שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של המועצה.גיתבצעו כולן ו/או באופן מדור

במהלך  –שיסופקו/ יותקנו ע"י הזוכה   תחזוקה שוטפת של המערכת הקיימת וכן מערכות .3.4.2
 תקופת הבדק ובכל תקופת ההסכם, לרבות אופציה, ככל שתמומש.  

 8:00ה' בשעות  –כמו כן, הקבלן הזוכה יעמיד מוקד שירות טלפוני ממוחשב אשר יפעל בימים א'  .3.5
ד לרשות . מעבר לשעות הפעילות הקבלן הזוכה יעמי13:00 – 8:00וביום ו' בין השעות  19:00ועד 

 . 24/7המועצה כונן אשר יהיה זמין 

 יורחב וישופר מערך האבטחה והמיגון הקיים לצורך:התקנת המערכות, באמצעות  .3.6

 שליטה ובקרה על שטח המועצה. .3.6.1

 בקרה על הצירים הראשיים לזרימת תנועה בשגרה ובחרום. .3.6.2

 פיקוח מניעת מעשי ונדליזם ופגיעה באתרים ובמתקנים שונים. .3.6.3
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הרתעה לניסיונות חדירה והתפרצות לאתרים ומתקנים של המועצה לצורך יצירת גורם  .3.6.4
 גניבות.

הצפייה במצלמות מתבצעת מעמדת שליטה במוקד המועצה ובשליטה מרחוק באמצעות  .3.6.5
 טלפון נייד ו/או טאבלט ומחשב נייד או נייח.

 מערכת קיימת: .3.7

יהיה הפתרון . Digivodשל חברת   VMS/NVRביישובי המועצה הותקנו מערכות  .3.7.1
עם שכבת ביטחון )מצלמות, כריזה, יומן  GISהתקנת מערכת שו"ב  מבוססת  מבוסס על

אירועים, מערכות פריצה, מצוקה, איכון רכבים(. על הזוכה להביא בחשבון את שילוב 
 .מועצהכל אמצעי המיגון הקיימים והפעילים כיום ברשות ה

כל אמצעי המיגון שעליהם על הזוכה יוטל להרחיב את המערכת הקיימת ולשלב בה את  .3.7.2
 תחליט המועצה, על פי הזמנות עבודה שיועברו לזוכה מעת לעת. 

המועצה אינה מתחייבת להזמין את כל הכמויות המופיעות במחירון או כל כמות אחרת  .3.7.3
 של פריטים ועבודות מהזוכה.

 : 2020לוחות זמנים מתוכננים לשנת  .3.8

 יום מהכרזת הזוכה. 30מערך המוקד יבוצע תוך  הקמת .3.8.1

כאשר יבוצעו  2021- 2020אתרים חדשים במהלך שנת  40עד  30 -בכוונת המועצה להקים כ .3.8.2
לא כולל שדרוג המוקד( במקביל בלוחות הזמנים הקבועים )אתרים  4על ידי הקבלן 
 כמפורט להלן:

 להלןלו"ז להקמת אתר יכלול את האמור  .3.8.2.1

I.  לת סיור באתר ימי עבודה להגעה לפגישה במועצה הכול 5תוך
 הפרויקט.

II.  ימי עבודה מהפגישה הגשת תכנית לאישור הפרויקט,  5תוך
ימי עבודה  10באם נדרש ביצוע חפירות  תינתן ארכה של 

 נוספים.

III.  ביצוע הפרויקט תוך עשרה ימי עבודה מיום קבלת אישור
 מהמועצה לביצוע הפרויקט. 

הוראות הסכם המכרז ונספחיו, המפרט הטכני,  ,המכרז השירותים יינתנו בהתאם למסמכי .3.9
  .(השירותים -המועצה, דרישות והוראות כל דין )להלן נציג הוראות

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי חלק בלתי נפרד משירותי הקבלן הינו קבלת אחריות על מערכת  .3.10
קיימת וביצוע השדרוגים הנדרשים ע"פ דרישות המועצה, כולל התממשקות למערכת קיימת. 

 תנתן בהתייחס לכל המערכת, כמקשה אחת.  –תי האחריות, תחזוקה ושירות כאשר שירו

חודשים. למועצה תהיה שמורה האופציה  36בהסכם נשוא מכרז זה הינה לתקופה של  ההתקשרות .3.11
 שנה בנותתקופות נוספות,   2להאריך את תקופת ההסכם, על פי שיקול דעתה הבלעדי, למשך עד 

 .לקבלןדמת בת  שני חודשים מראש בכפוף למתן הודעה מוק ,אחת כל

לא יאוחר מתוך  -על המציע הזוכה במכרז להיות ערוך ומוכן להתחיל בביצוע העבודות נשוא המכרז .3.12
  יום ממועד קבלת הודעת זכייה.  30

 בין המועצה למציע הזוכה ייחתם הסכם בנוסח המצורף למכרז זה. .3.13
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וזאת  -כמו כן, הזוכה יידרש להציג למועצה רישיון לעבודה בגובה שלו או של קבלן משנה מטעמו  .3.14
למקרה בו יידרשו עבודות בגובה  ולמען הסר ספק, מובהר בזאת כי ככל שהקבלן יידרש לבצע 

לא יבוצעו  -עבודות הדורשות רישיון לעבודה בגובה ו/או רישיון קבלני אחר מרישיון הקבלן שלו 
ודות אלו ע"י הקבלן, אלא באמצעות קבלן משנה מטעמו )העומד בדרישות כאמור(, אשר יאושר עב

 מראש ע"י המועצה. 

 ,מחיצות ,, גדרות בטחוןובאחריותו חשבונו-העבודות, על רבאת להקיםהמציע הזוכה יידרש  .3.15
ודות העב רלאתגורמים בלתי מורשים ימנע גישת ש כל אמצעי בטיחות ואזהרה אחרוכן מחסומים 

 וכן לדאוג לפירוקם עם סיום העבודות והחזרת המצב לקדמותו. 

ידי המציע הזוכה במכרז והמציע -כל הציוד והאביזרים הדרושים לביצוע העבודות יסופקו על .3.16
 הזוכה במכרז לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בגין כך.

כגון: קיימות תשתיות  בו תבוצענה העבודות נמצא באזור אשר קיימות בו ותמובהר, כי אתר העבוד .3.17
על המציע הזוכה במכרז יהיה להקפיד הקפדה ווכיו"ב  , בזקמים, ביוב, ניקוז, חשמל, טלפון, כבלים

יתרה, בין השאר, בכל הנוגע למניעת הפרעות ומטרדים לתושבים, להיבטים בטיחותיים 
קיימות, הכל התשתיות הותעבורתיים, לשמירה על כללי הבטיחות, למעבר הולכי רגל ולשמירה על 

 ולאהבלעדי. המציע המשתתף במכרז מצהיר כי דברים  ופי שיקול דעת-פי דרישות המזמין ועל-על
 כי לקח אותם במכלול שיקוליו עובר להגשת הצעתו.וידועים לו 

, בין השאר, חשבונו ובאחריותו-על ידרש לבצע את כל התיאומים הנדרשיםיהמציע הזוכה במכרז  .3.18
נושאות חומר תשתית, למעבר כלים מכניים, לניתוק מים, ביוב, חשמל, בנוגע להעברת משאיות 

 העבודות. רהצבת שילוט מתאים רלבנטי, הזמנת עזרה ופיקוח משטרתי, גידור את

במועד סיום ביצוע העבודות יהיה המציע הזוכה אחראי להשיב את המצב באתר העבודות לקדמותו,  .3.19
 ריגרמו לאתשיתיקון כל הנזקים והפגמים  כפי שהיה בטרם התחלת ביצוע העבודות, לרבות

העבודות ולסביבתו כפועל יוצא מביצוע העבודות, ובין השאר, לצמחיה, למתקני הרחוב ולכל רכוש 
 סביבתו.באחר הנמצא באתר העבודות ו

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הזמנת ציוד/מערכות ע"פ מכרז זה תעשה באופן שלבי/ הדרגתי,  .3.20
יותאם לתקציב קיים. המועצה תהיה רשאית להגדיל/  –התקציב. קצב הביצוע בשים לב למגבלות 

, לרבות בפרטים/פרקים שלמים, ללא שינוי במחיר ליחידה. 50%להקטין את היקף העבודות עד 
התשלום הינו ע"פ ביצוע בפועל בלבד. לא תשולם תוספת כלשהי בגין ביצוע עבודות בשלבים/ באופן 

למרות האמור בסעיף זה, מובהר יו תקפים לאורך כל תקופת ההסכם.  הדרגתי ומחירי ההצעה יה
בזאת כי ביצוע  העבודות יהיה ע"פ תקציב קיים והמועצה תהיה רשאית להפחית פרקים שלמים 

 מביצוע העבודות ללא מגבלה בהיקף ההפחתה וללא שינוי במחיר ליחידה.

ורטות לעיל ולהלן ידועות לו וכי המציע המשתתף במכרז מצהיר, כי כל הנסיבות וההוראות המפ .3.21
 לקח זאת במכלול שיקוליו עובר להגשת הצעתו למכרז.

 להשתתפות במכרזסף תנאי  .4

על ההצעה ו/או על המציע )בהתאם להקשר הדברים( לעמוד בכל התנאים המפורטים להלן וכן יש לצרף 
 לו:להצעה את כל המסמכים והאישורים המוכיחים באופן ברור את העמידה בתנאים א

של "עיר ללא אלימות" או "עיר בטוחה"  פרויקטיםבביצוע  כקבלן ראשי,בעל ניסיון מוכח,  המציע .4.1
 : ובכמויות כמפורט להלן בהתאם להיקפים  –ואילך  2016אשר בוצעו והסתיימו החל משנת 

, בהיקף שלא שבוצעו עבור שתי רשויות מקומיות/גופים ציבוריים  שני פרוייקטיםלפחות  .4.1.1
 הותקנו:פרויקט  כל)לא כולל מע"מ( ושב ₪ מיליון  2יהיה נמוך מסך של 

לניהול רשות מוניציפלית כמוגדר במפרט עם שתי  GISשו"ב מבוססת  מערכת .4.1.1.1
 עמדות שליטה ובקרה.

 עם שתי עמדות שליטה ובקרה. .VMSתוכנת ניהול וידאו  .4.1.1.2

 אתרי קצה חיצוניים. 10בלפחות  IPמצלמות  60מערכות טמ"ס הכוללות לפחות  .4.1.1.3
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 עורקים אלחוטיים. 15מערך של לפחות  .4.1.1.4

בהיקף שלא שבוצעו עבור שתי רשויות מקומיות / גופים ציבוריים  לפחות שני פרוייקטים .4.1.2
 הותקנו:כל פרוייקט )לא כולל מע"מ( ושב ₪  750,000יהיה נמוך מסך של 

 .ביטחון שו"ב  מערכת .4.1.2.1

 עמדות שליטה ובקרה. עם שתי .VMSתוכנת ניהול וידאו  .4.1.2.2

 אתרי קצה חיצוניים. 10בלפחות  IPמצלמות  35מערכות טמ"ס הכוללות לפחות  .4.1.2.3

 עורקים אלחוטיים. 10 מערך של לפחות .4.1.2.4

 ויצרף אישורים והמלצות להוכחת ניסיונו כנדרש.  2ה'את נספח  המציעלהוכחת תנאי סף זה ימלא 

עמו לביצוע השירותים ככל שהמציע מעסיק מנהל פרויקט אשר ישמש כמנהל פרויקט מטהמציע  .4.2
  :יזכה במכרז, מנהל הפרויקט יעמוד בדרישות הבאות 

בתחומים: תקשורת, תוכנה, אלקטרוניקה, חשמל או  הנדסאי מהנדס או בעל תעודה .4.2.1
 בקרה.

 .חודשים טרום הגשת ההצעה, במשרה מלאה 12לפחות  מועסק ע"י המציע כשכיר .4.2.2

 לפחות בתחום "עיר ללא אלימות" או "עיר בטוחה"פרויקטים  3בניהול בעל ניסיון   .4.2.3
  –בהיקפים הבאים 

 .לא כולל מע"מ ₪  1,000,000ד לא יהיה נמוך מ היקף פרויקט אח .4.2.3.1

 לא כולל מע"מ. ₪  500,000קפם לא יהיה נמוך מ שהיפרוייקטים  2 .4.2.3.2

 ויצרף אישורים והמלצות להוכחת ניסיונו כנדרש. 2ה' להוכחת תנאי סף זה ימלא הקבלן את  נספח

הפריטים המוצעים בהצעת המציע עומדים בדרישות הסף של המפרט הטכני )למעט חריגה מותרת  .4.3
 מהפריטים(. 5%של עד 

טבלת יצרן ודגם יש למלא מחירים בטבלה ולצרף  - בהתייחס לכל פריט מוצע בהצעת המציע
בקובץ(  PDFהכולל טבלת יצרן )עם הפניה ל  Disk on keyובעותק דיגיטאלי בקובץ אקסל פתוח  

הקובץ  , דגם ומחירים. הצעה שלא תכלול טבלה מפורטת של יצרן ודגם עלולה להיפסל על הסף.
, הפנייה לכל קובץ תבוצע דרך PDFהדיגיטאלי יכלול את כל הפרוספקטים של הציודים בפורמט 

מענה מלא לטבלת ציוד פירוט יצרן +דגם לכל פריט מענה טכני במדיה מגנטית הכולל  המחירון.
 וקישור )לינק( לקטלוג / מפרט טכני באתר היצרן. )לא להדפיס קטלוגים(".

)לא כולל מע"מ(  ₪ מיליון   5של לפחות  2018 -ו 2017, 2016למציע מחזור כספי בכל אחת מהשנים  .4.4
נה, הפעלה ומתן שרות שנתי, המחזור המוצג הינו עבור: אספקה, התק כל אחת מהשנים כאמור ל

  מערכות מנ"מ ביטחון .  עבור 

  .3'ה המציע אישור רו"ח לעמידתו בתנאי זה, בנוסח המצורף כנספח יצרףלהוכחת תנאי זה 

 . הצעה שלא תעמוד באחד מהתנאים תפסל על הסף.תנאי הסף המפורטים לעיל הינם מצטברים

להוכחת האמור ימלא המציע הצהרה בנוסח  - נעדר זיקה לעובד מועצה ו/או חבר מליאההמציע  .4.5
 המצורף למסמכי המכרז, מאומתת ע"י עו"ד.  

 

 כנדרש במסמכי המכרז. שיק /ערבות בנקאית / ערבות חברת ביטוחהמציע צירף להצעתו  .4.6

 המציע, או מי מטעמו, רכש את מסמכי המכרז.  .4.7
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  -צירוף מסמכים נוספים  

המכרז שעליו להגישם חתומים בחתימתו ולמסמכים אחרים על המציע לצרף להצעתו )בנוסף למסמכי  .5
 שנדרש לצרף(, את המסמכים הבאים:

 לעיל.  4 מסמכים המאשרים את עמידת ההצעה ו/או המציע בתנאים הכלולים בסעיף .5.1

 . בתנאי הסףכנדרש  -המלצות בדבר ניסיון המציע  .5.2

 כמפורט בתנאי המכרז. - שיק /צעהבטחת ההלהערבות חברת ביטוח  /ערבות בנקאית  .5.3

 תעודה תקפה בדבר היות המציע עוסק מורשה. .5.4

 .1976 - אישור תקף על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, התשל"ו .5.5

 אישור על ניכוי מס במקור ו/או פטור מכך. .5.6

  יש לצרף העתק קבלה המעידה על רכישת המכרז.  .5.7

 במידה והמציע הינו תאגיד: .5.8

וכן תמצית דו"ח רשם החברות מעודכן לתאריך שלא יאוחר  תאגדות של החברהתעודת ה .5.8.1
 .מחודש לפני מועד הגשת ההצעה במכרז

 אישור עו"ד או רו"ח: .5.8.2

כי ביצוע העבודות וההתקשרות בחוזה זה לביצוען הינן, במסגרת סמכויות  .5.8.2.1
 התאגיד.

 שמות המנהלים של התאגיד. .5.8.2.2

 התאגיד.שמות האנשים אשר חתימתם מחייבת את  .5.8.2.3

 אישור כי הצעת המציע במכרז נחתמה באמצעות מורשי החתימה. .5.8.2.4

 במידה והמציע הינו שותפות: .5.9

 תעודת רישום השותפות אצל רשם השותפויות ו/או עו"ד. .5.9.1

 הסכם השותפות. .5.9.2

 אישור עו"ד או רו"ח בדבר זכויות החתימה בשם השותפות. .5.9.3

 אישור כי הצעת המציע במכרז נחתמה באמצעות מורשי החתימה. .5.9.4

העתק של כל הנספחים הנכללים במסגרת מסמכי המכרז, כשהם חתומים ע"י הקבלן, מאושרים  .5.10
 ומאומתים כדין.

יש להגיש את כל המסמכים הנ"ל, יחד עם הצעתו של המציע המשתתף במכרז ועם כל מסמכי  .5.11
 המכרז. 

 .לפסולהתהיה ועדת המכרזים רשאית  -הצעה אשר תוגש ללא כל המסמכים המבוקשים כאמור 

 מסמכים, דוגמאות והסברים .6



 ובכתב מראש אישור קבלת ללא במסמך כלשהו שימוש לעשות אין -"ד עו, סומך לבראש שמורות הזכויות כל ©

יזה  ושוב דרוג מערך שליטה ובקרה אספקה התקנה הפעלה ותחזוקה של מערכות טמס אנליטיקה כרש - 14-2020מכרז פומבי 
 8  נוסח סופי -במועצה 

 

לעיין בכל המסמכים המהווים חלק רשאי בטרם הגשת הצעתו למכרז, המציע המשתתף במכרז  .6.1
בלתי נפרד מהמכרז, לראות ולבדוק כל פרט נחוץ ולקבל הסברים בקשר למכרז, במשרדי מזכירות 

 המועצה, לאחר הודעה ותיאום מראש.

ראה ובדק את כל פרטי המכרז, לרבות כל א הומצהיר כי  ,בחתמו על מסמכי המכרז ,המציע .6.2
הנספחים לו )בין אם אלו צורפו ובין אם לאו( והצעתו כוללת את כל המחירים ואת כל הפרטים 

 המפורטים במכרז.

 והצעת המחיר  הגשת המכרז .7

 רישא למסמך זה.טבלת המועדים בהנקוב בהמועד המועד האחרון להגשת הצעות למכרז הינו  .7.1

 גבי עותק המקור של מסמכי המכרז. -ההצעה תוגש על .7.2

להצעה  שיק /בצירוף כל מסמכי המכרז ובצירוף הערבות הבנקאית ,על המציע להגיש את הצעתו .7.3
 ומסמכים נוספים מטעמו )המלצות, אישורים וכיו"ב(. 

 למסמכי המכרז מצורף כתב כמויות.  .7.4

מובהר בזאת כי בכל מקום במחירון בו מצוין מוצר של יצרן ספציפי, הכוונה גם למוצר שווה ערך   .7.5
)שווה תכונות ושווה יישום( למוצר הנ"ל, אשר אושר מראש ובכתב על ידי המועצה במסגרת שאלות 

 הבהרה. 

פי  הצעות המחירים תכלולנה ביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע על .7.6
 מסמכי המכרז. 

ובלה, אספקה, התקנה, הפעלה וכל פעולה ו/או עבודה אחרת מובהר בזאת כי המחירים כוללים ה .7.7
שנים, אשר  3 -הנדרשת להפעלה מושלמת של האביזר ו/או המערכת, לרבות שירות ואחריות ל

ירי כולל קלקולים ותקלות עד לתיקון מושלם של הפריט/המערכת ו/או האביזר ו/או החלק. מח
 הפריטים בטבלה זו יהיו תקפים גם למקרים של  גניבות, שבירות וונדליזם.

 .כולו המתייחסת למפרט הצעה להגיש יש אחת שלמה. יחידה מהווה כולו המפרט .7.8

למכרז יש להגיש על גבי חוברת המכרז במלואה. חל איסור להשמיט עמודים מחוברת  ההצעות את .7.9
ה שהוגשה על גבי חוברת שנמצא כי הושמטו ממנה המכרז. למועצה שמורה הזכות לפסול הצע

 עמודים. 

יוגש, בעותק מודפס וחתום בכל דף, עם טבלת יצרן ודגם  ח'( בנספח כתב הכמויות )המחירון .7.10
בקובץ(  PDFהכולל טבלת יצרן )עם הפניה ל  Disk on keyובעותק דיגיטאלי בקובץ אקסל פתוח  

בכל  , דגם ומחירים. הצעה שלא תכלול טבלה מפורטת של יצרן ודגם עלולה להיפסל על הסף.
ילקח בחשבון  –מקרה של סתירה בין כתב הכמויות המודפס לכתב הכמויות בקובץ האקסל 

 המחיר הנמוך. 

תבוצע , הפנייה לכל קובץ PDFהקובץ הדיגיטאלי יכלול את כל הפרוספקטים של הציודים בפורמט  .7.11
 דרך המחירון.

מענה טכני במדיה מגנטית הכולל מענה מלא לטבלת ציוד פירוט יצרן +דגם לכל פריט וקישור  .7.12
 )לינק( לקטלוג / מפרט טכני באתר היצרן. )לא להדפיס קטלוגים(".

המחירים הנקובים במחירון לא יכללו מע"מ. מובהר בזאת כי בכל מקום במחירון בו מצוין מוצר  .7.13
פי, הכוונה גם למוצר שווה ערך )שווה תכונות ושווה יישום( למוצר הנ"ל, אשר של יצרן ספצי

אושר מראש ובכתב על ידי המועצה במסגרת שאלות הבהרה. ליד כל תיקון בהצעת המשתתף על 
 המשתתף לחתום בחתימת מורשי החתימה ובחותמת. 
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הצעות המחירים תכלולנה ביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע על פי  .7.14
מסמכי המכרז. חובה על המשתתף למלא את כל המחירון ולנקוב בכל שורה בטבלה את המחיר 

)חל איסור להותיר משבצת ריקה בטבלה(. משבצת שתיוותר  0הנדרש או לציין את הספרה 
מי שהציע לבצע את אותו פריט ללא תשלום. על הקבלן למלא בכל שורה ריקה, יראו את הקבלן כ

בטבלה הצעת מחיר אחת בלבד. מילוי מספר הצעות מחיר בשורה אחת יוביל לפסילת ההצעה. 
למען הסר ספק, העותק המודפס של נספח א הוא העותק הקובע לעניין הצעתו הכספית של 

 גטלי לעותק המודפס(.הקבלן )במקרה שיימצאו סתירות בין העותק הדי

  -מובהר בזאת  -בהתייחס לרכיב תחזוקה .7.15

  -סעיף התחזוקה מחולק לשני סעיפים .7.15.1

שנים(, הכוללת תחזוקה של  3תחזוקה שנתית בתקופה הראשונה של ההסכם ) .7.15.1.1
 כל המערכות הקיימות וכן אחריות על כל המערכות שיסופקו בפועל ע"י הזוכה. 

 שנים(.  3 -יש למלא מחיר )לשנה וכן סה"כ מחיר סעיף זה במכפלה ל

כמפורט  -תוספת לעלות לעיל, במקרה של הרחבת ההסכם לתקופות נוספות .7.15.1.2
ע"פ המפורט בהסכם. אין צורך להגיש הצעת  6%תשולם תוספת של  –בהסכם 

 מחיר לרכיב זה. 
 

תחזוקה תית בגין עלות שנללמען הסר ספק, מובהר בזאת כי הצעת המציע באשר  .7.15.2
וזאת ללא תלות בהיקף השעות הנדרשות לביצוע  גלובליתהינה הצעת מחיר  והתיקונים

, כלים, ציודים מתכלים מנופים וכלי עזר לביצוע העבודות השירותים בפועל, כולל חלפים
. למציע הזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בדבר תוספת לתמורה הגלובלית הנדרשות 

על ידו. בנוסף מובהר בזאת כי בעיתות חרום יידרש המציע לספק שירות  כפי שהתבקשה
ללא שינוי בתמורה, הכל כמפורט בהסכם ובמפרט השירותים. כן מובהר בזאת כי בסעיף 
התחזוקה נכללות כל עלויות הספק, לרבות תיקון ליקויים/חלפים וכיו"ב. לא תשולם 

 תוספת כלשהי

את כלל הוצאות המציע, ובין השאר, אלו הכרוכות  ותכלול יובהר כי הצעת המציע הינה סופית .7.16
, נסיעות, בהשתתפותו במכרז, בביצוע השירותים, השתתפות המציע בפגישות במשרדי המועצה

 והכל בהתאם לתנאי המכרז. –  הוצאות אישיות, כוח אדם, שירותי משרד וכיו"ב

המכרז, לרבות הצעת המשתתף על המשתתף למלא בדיו כחול את כל הפרטים הנדרשים במסמכי  .7.17
לחתום חתימה מלאה במקום המיועד לכך  והצהרתו וכן עליו לחתום על כל דף מהמסכים הנ"ל,

ולציין בכתב ברור את  בכל מסמכי המכרז, לרבות על טפסי החוזה המצורפים למסמכי המכרז
 שמו, כתובתו ותאריך הגשת ההצעה.

לרבות  ת כל המסמכים מטעמו שנדרשו במכרז,וא כל מסמכי המכרזאת הצעתו לצרף לעל המציע  .7.18
ידי -כשהם חתומים בשוליהם ובכל מקום שהדבר נדרש על הנספחים המצורפים למסמכי המכרז

  המועצה, באופן הבא:

 .ומענו המלאתוך ציון שמו המלא באופן אישי, יחתום הוא יחיד, המציע היה  .7.18.1

 שותפות, יחתמו מספר השותפים המינימלי הדרוש כדי לחייב את השותפות המציע  היה .7.18.2
 . תוך ציון שמו/ם המלא וכתובתו/ם ויצרפו חותמת השותפות. 

 תאגיד רשום או אגודה שיתופית, יחתמו מספר המנהלים המינימלי הדרוש  המציע היה .7.18.3
 חותמת התאגיד.  בצירוףתוך ציון שמו/ם המלא וכתובתו/ם  ,חייב את התאגידכדי ל

 מובהר כי מסמכים אלו יהוו חלק בלתי נפרד מהצהרות המציע במכרז. .7.19

ידי המועצה( -)שתסופק על יש להגיש ב"מעטפת הצעות"המלאה והחתומה,  ,את הצעת המציע .7.20
במסירה ידנית , ולהכניסה לתיבת המכרזים במשרדי מזכירות המועצה, עותקים זהיםבשני  ,סגורה
התאמה בין שני עותקי -במקרה של אי מהמועד האחרון להגשת ההצעות. לא יאוחרזאת  - בלבד

ההצעה, תהא המועצה רשאית לבחור את העותק הנראה לה והמיטיב עמה, בהתאם לשיקול דעתה 
  הבלעדי ולמציע לא תהא כל טענה בעניין זה.

 
לאחר לא תתקבלנה הצעות הנשלחות בדואר ו/או בכל דרך אחרת שאינה ידנית ו/או שהתקבלו 

 .שנקבעהמועד 
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 מעטפת ההצעות בחותמת "נתקבל" מאתבטרם מסירת מסמכי המכרז, על המציע להחתים את  .7.21
 .ומזכירות המועצה. על מעטפת ההצעה אין לציין את שמו של המציע או כל סימן זיהוי אחר של

 .ואין לציין על מעטפת ההצעה את שמו של המציע או כל סימן זיהוי אחר של .7.22

 

 ובירוריםשאלות  .8

מציעים יוכלו לפנות בשאלות הבהרה בקשר לתנאי המכרז ו/או לקבל הבהרות לגבי המכרז  .8.1
יועברו לידי מנהלת מחלקת מכרזים והנספחים למסמכי המכרז. שאלות ובקשות להבהרות 

עד למועד האחרון לשאלות הבהרה הקבוע בעמוד הראשון , עו"ד עינב אבוחצירה, במועצה
בלבד. לא יתקבלו פניות טלפוניות  region.muni.il-einava@modiinבדוא"ל  למסמכי המכרז

ו/או  03-9722805ו/או  03-9728979או אחרות. מס' הטל' לווידוא קבלת הודעת דוא"ל בלבד, הינו 
 באמצעות דוא"ל חוזר.

יובהר כי, כל פנייה למחלקת מכרזים תישא בכותרתה את שם ומספר המכרז כדלקמן: "מכרז  .8.2
"ס, טממערך שליטה ובקרה, אספקה, התקנה, הפעלה ותחזוקה של מערכות  שדרוג 4/20201מס'

 ולאחר מכן נושא הפנייה. ,"ב במועצהושו, כריזה  אנליטיקה

 :בפורמט WORDאת שאלות ההבהרה יש להגיש בפורמט הבא בלבד בקובץ  .8.3

פירוט  מס' סעיף מס' עמוד מס"ד
 השאלה/הבהרה

 

 

    

. התשובות לפניות תשלחנה לכל המציעים שרכשו את ענוילא יפניות שיגיעו אחרי המועד לעיל  .8.4
הבנה בקשר לפרט כלשהו במסמכי -לא תתקבל כל טענה בדבר טעות ו/או אימסמכי המכרז. 

 ת.והצעהמועד האחרון להגשת על נספחיהם, לאחר  מפרט ו/או בחוזההמכרז ו/או ב

 ר שאלותורימידע או לב תאחרת לקבלתהא כל זכות לא פרט למפורט לעיל, למציעים  .8.5
 באופן ובמועד כאמור, ,שלא יפנה לקבלת הבהרות מציע. אחרות בנושאי המכרז/טכניות/מנהליות

 התאמות וכיו"ב.-אי ,בהירות, שגיאות-אי ,סבירות-יהיה מנוע מלטעון טענות בדבר אי

ז / מתעניינים, פרוטוקול מסודר בסמוך לאחר קבלת השאלות, תשלח המועצה לכל רוכשי המכר .8.6
  בכתב, הכולל את השאלות, התשובות וההבהרות הרלבנטיות.

הצעות למכרז, להכניס שינויים ותיקונים הלמועד האחרון להגשת עובר בכל עת,  המועצה  רשאית, .8.7
והודעות  , פרוטוקוליםהבהרות .לשאלות המשתתפיםבמענה או  הבמסמכי המכרז, ביוזמת

בלתי חלק יחייבו ויהוו ( '/ דוא"למכרז )בדואר/בפקסהמשתתפי ידי המועצה ל-לעבכתב שיישלחו 
   .ידו-על יםחתומם להצעתו, כשהם ועל המציע לצרפ ,ממסמכי המכרזנפרד 

 .המועצה, לא תחייבנה את באמצעות הטלפוןאו  פה-בעלשתינתנה,  והודעות הבהרות .8.8

 

 סדרי עדיפויות .9

 הוראות מסמכי המכרז הינן משלימות זו את זו.  .9.1

מסמכי בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות ו/או רב משמעות שיתגלה בין  .9.2
המכרז, סדר העדיפויות בין המסמכים השונים יהיה כמפורט להלן )אלא אם כן, צויין במכרז 

 הוראות סותרותגברנה על כאשר הוראות מסמך המופיע ברשימה שלהלן ת -במפורש אחרת( 
 הנכללות במסמך שבא אחריו ברשימה, כדלקמן:  

 : בנושאים מקצועיים הקשורים לביצוע העבודות
 הוראות המזמין ו/או המפקח;  .9.2.1
 תכניות העבודה; .9.2.2
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 המפרטים הטכניים המיוחדים; .9.2.3
 חוזה המכרז. .9.2.4

 :בנושאים כספיים/משפטיים
 נספח התמורה;  .9.2.5
 חוזה המכרז; .9.2.6
 )כתבי הכמויות והמפרטים הטכניים המיוחדים(;המפרטים המיוחדים  .9.2.7
 יתר נספחי המכרז )למעט המפרט הכללי( ; .9.2.8

במקרה של מחלוקת בדבר פרשנות הוראות המסמכים או במקרה של סתירה או אי התאמה  .9.3
יכריע בהן המפקח.  -כלשהם בין הנספחים השונים או בין הוראות מקבילות הנכללות באותו נספח 

 זה תינתן בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ותהיה סופית ומחייבת. החלטת המפקח בעניין 

 

 חלקית הצעה הגשתהסתייגות ואיסור  .10

תהיה ועדת המכרזים רשאית  -יגיש הצעה שלא בהתאם לתנאי המכרז או בסטיה ממנו שמציע  .10.1
 לפסול את הצעתו.

 הצעתו.להביא לפסילת עלולה  מהוראות המכרז כל הסתייגות של המציע .10.2

 למסור הצעה מלאה לביצוע כל העבודות ואין הוא רשאי לחלקן.על המציע  .10.3

 בטחונות .11

 ערבות הצעה 

ערוכה בלתי מותנית או ערבות של חברת ביטוח להצעתו ערבות בנקאית  יצרףכל משתתף במכרז  .11.1
הערבות תהיה חלק  ₪, 50,000של בסכום  ,מסמכי המכרז' ל1דוגמת נספח דבנוסח  לטובת המזמין,

 (.הערבות הבנקאית להצעה - )להלן עם ההצעה במכרזבלתי נפרד מההצעה ויש להגישה 

המועצה תקבל גם ערבות בנוסח אחר ובלבד שתהיה בלתי מותנית, כאשר סכום הערבות ותוקפה 
 יעמדו בדרישות המפורטות בסעיף זה ולהלן. 

לדרוש המזמין רשות בידי ה  30/8/2020 עד ליוםלפחות  ,בתוקף אהערבות הבנקאית להצעה תה
לעשות  חייב יהיה חודשים נוספים והמציע 3למשך הבנקאית להצעה ערבות התוקף  ה שלהארכ

 .כן

 50,000,לפקודת המועצה על סך של שיק של המציעאו  בנקאירשאים המציעים לצרף שיק  לחלופין,
מיידי ולא יאוחר מהמועד האחרון  –, מועד פרעון ש"ח להבטחת התחייבות המציע להצעתו במכרז

  .להגשת הצעות במכרז

נועדה להקל על המציעים לאור המצב  –מובהר בזאת כי מתן אפשרות להגשת שיק חלף ערבות  .11.2
הקיים ולאפשר הגשת הצעות במועד גם במקרה של סגירה סניף בנק כלשהו. המועצה תהיה רשאית 

השיק לערבות בנקאית ובמקרה כזה יהיה  להמיר בהמשך את –לדרוש ממציע שצירף להצעתו שיק 
 ימים ממועד קבלת הדרישה.   7מחויב המציע להעביר למועצה ערבות כנדרש לא יאוחר מתוך 

או כל חלק ממנו כל אימת שהמשתתף לא  שיק /המועצה תהא רשאית לחלט את סכום הערבות .11.3
זאת לאחר שתינתן לו יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז או אם התקיים בו אחד מאלה, ו

 הזדמנות להשמיע את טענותיו:

 הוא נהג במהלך המכרז בעורמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים. .11.3.1

 הוא מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק. .11.3.2

 הוא חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז. .11.3.3
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במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם אחרי שנבחר כזוכה  .11.3.4
 ליצירת ההתקשרות של המועצה עמו.

אם לא יחתום המציע הזוכה על החוזה בנוסח המצורף למכרז זה במועד שייקבע ע"י  .11.3.5
המועצה, תהא המועצה רשאית לחלט את סכום הערבות שהפקיד לטובתה, וזאת כפיצוי 

מבלי לפגוע בכל זכות אחרת לרבות הזכות לתבוע את קיום  מוסכם ומוערך מראש, וזאת
 .שיק/ההסכם על ידו ו/או לתבוע כל נזק שייגרם לה העולה על סכום הערבות

ידרש יימים מיום ש 3תוך  המכרז תקבלה והוא לא יחתום על יתר חוזההמשתתף במכרז שהצעתו  .11.4
הערבות הבנקאית להצעה ולמסור השיק/  המזמין לחלט את מלוא סכום, רשאי המזמיןידי -לכך על

 למציע אחר. ותהעבודביצוע את 

 ערבות ביצוע 

, בלתי אוטונומית ,ערבות בנקאיתלמזמין, הזוכה  המציעימציא  חוזה המכרזהחתימה על בעת  .11.5
וזאת להבטחת  - ₪  150,000ך בס ,צמודה למדד המחירים לצרכןולטובת המועצה ערוכה  מותנית,

 מציע הזוכה.התחייבויות המלוא מילוי 

ערבות הביצוע תישאר בתוקף לאורך כל תקופת ההתקשרות, לרבות במהלך תקופות האחריות  .11.6
 הקבועות בהסכם זה.

 בחינת ההצעות  .12

המועצה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה  .12.1
ותנאיה, או בשל חוסר התאמה לדרישות המכרז או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי 

 המכרז שלדעת המועצה מונע הערכת ההצעה כדבעי. 

 הצעה שהיא, כזוכה במכרז. המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל .12.2

 בדיקת ההצעות במכרז תתבצע בשני שלבים:להלן,  14בכפוף להוראות סעיף  .12.3

    -בחינת עמידת ההצעות בתנאי הסף של המכרז  - שלב א' .12.3.1

. אין באמור כדי תפסל ולא תובא לדיון -הצעה שלא עמדה בדרישות הסף של המכרז  
 להשלמת מסמכים. לגרוע מסמכות המועצה לפנות למשתתפים בפניה 

   שלב ב' .12.3.2

בשלב ב' תיבדק ההצעה הזולה ביותר, אם ההצעה עמדה במפרטים הטכניים תוכרז 
בכמות  5%כהצעה הזוכה, אם המפרטים הטכניים לא יענו לדרישות בחריגה של יותר מ 

 הפריטים, ההצעה תיפסל ותיבחן ההצעה הבאה.

 המועצה רשאית לפסול: .12.3.3

 
 כנדרש במכרז זה.הצעה אשר תוגש ללא המסמכים  .12.3.3.1

 הצעה של קבלן שבעבר היה לה ניסיון שלילי ו/או בלתי מוצלח עמו. .12.3.3.2

 הצעה של קבלן שיש לגביו חוות דעת ו/או המלצות שליליות.  .12.3.3.3

מובהר בזאת כי המועצה תהיה רשאית לפסול הצעות עקב חוסר סבירות במחיר בהשוואה  .12.3.4
לאומדן המועצה, וזאת בכפוף לשימוע. למען הסר ספק, אין בעובדה כי במכרז נכללו 

ועדת המכרזים לבחון את וסמכות מחירי מקסימום )ככל שנכללו( כדי לגרוע מאפשרות 
 ומדן המועצה. סבירות ההצעה, בין השאר, בהשוואה לא

על  השירותיםהמחיר בהצעה יכלול את ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות במתן  .12.3.5
פי מסמכי המכרז, והקבלן לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף מעבר למחיר הנקוב במפורש 

 במסמכי המכרז.
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המועצה רשאית לפסול הצעה שלא תוגש על גבי טופס הצעת המחיר ו/או שחסרים בה  .12.3.6
 ו שנעשתה שלא על פי ההוראות המפורטות בחוברת מכרז זו.פרטים ו/א

אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או של שינוי או תוספת שייעשו  .12.3.7
במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף 

המכרז )זאת יחשב  המסמכים ובין במכתב לוואי או ע"י אי הגשת עמוד/ים ממסמכי
כהסתייגות מהאמור בעמוד/ים החסר/ים( או בכל דרך אחרת עלול לגרום לפסילת 

 ההצעה.

המועצה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת  .12.3.8
מהות ההצעה ותנאיה, או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת 

 כדבעי. המועצה מונע הערכת ההצעה

 ההצעה הזוכה .12.4

 ,כן הצעה שהיא. כמו כל או ביותר הזולה ההצעה את לקבל מתחייבת המועצה אינה .12.4.1
 פיצוי כלשהו. בתשלום הזכות לבטל את ההליך מבלי שתחויב את לעצמה המועצה שומרת

 הסכימה לקבל את הצעתו באותם תנאים כי בכתב, המועצה לקבלן אישרה לא עוד כל .12.4.2
 לחייב כדי ממשתתפי המכרז מי ההצעה, אין ולא יהיה בהצעת המועצה את תאשר בהם

 המועצה.

 כספית התחייבות או עליה כל חובה, חבות להטיל כדי מועצה לקבלן, בפניית תהיה לא .12.4.3
 כלפי הקבלן ו/או כלפי צד שלישי כלשהו. שהוא סוג מכל

מהן  פי מכרז זה או חלק על והתחייבויותיו זכויותיו את להסב רשאי יהיה לא הזוכה .12.4.4
המועצה לכך, והכל בהתאם על פי  של ובכתב מראש הסכמה נתקבלה לאחר, למעט אם

 כללי כל דיני המכרזים.

 הן לפני הגשת הצעות והן ,והסופי המוחלט הבלעדי, דעתה שיקול לפי המועצה רשאית, .12.4.5
 להוסיף ו/או לגרוע מדרישותיה, בנוגע לאיזה מהעניינים וכן הבהרות לבקש מכן, לאחר

 מבין הקבלנים, כולם או חלקם ו/או עם צד שלישי כלשהו. מי עם זה, בהליך הנזכרים

מובהר בזה, כי המועצה תהא רשאית שלא לבחור בהצעה מסוימת בשל ניסיון גרוע שהיה  .12.4.6
 לה בהתקשרות קודמת עם הקבלן. 

המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא כזוכה. מבלי  .12.4.7
ור במסמכי המכרז, במסגרת שיקוליה תתחשב המועצה בקיומם של נתונים לפגוע באמ

הנוחות המעניקים לה את מיטב היתרונות הכלכליים, המקצועיות והמיומנות וכן מירב 
 באספקת השירותים הנקובים במסמכי המכרז ונספחיו.

  .אין המועצה מתחייבת לבלעדיות .12.4.8

 ת כי העבודות יבוצעו בשלבים אשרהמועצה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי, להורו .12.4.9
 עיתויים יקבע ע"י המועצה ו/או לבצע רק חלק מהעבודות.

המועצה תהא רשאית לקחת בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו וכושרו של  .12.4.10
הקבלן לבצע את החוזה המוצע ואת ניסיונה של המועצה ושל רשויות מקומיות וגופים 

תמך על המידע שימסור הקבלן במסגרת מסמכי המכרז אחרים עם הקבלן בעבר, בין בהס
ובין בהסתמך על כל מידע אחר שיימצא בידי ועדת המכרזים וכן את שיקולי תקציב 

 המועצה.

המועצה תהא רשאית לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות לשביעות  .12.4.11
תו במסגרת רצונה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות על מנת לבחון את הקבלן והצע

 שיקוליה, כאמור, לרבות מאזנים, דוחות מע"מ ודוחות ניכויים.

מבלי לפגוע בהוראות מכרז זה, רשאית המועצה לפסול כל הצעה שנעשתה או שהוגשה  .12.4.12
 שלא על פי הוראות מכרז זה, כולן או חלקן.

 ביטוח .13
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על  המציע שהצעתו זכתה יהיה לקיים, על חשבונו, בכל תקופת ההסכם, פוליסת ביטוח כמפורט  .13.1
בחוזה. הביטוחים יערכו על ידי המציע הזוכה במכרז באמצעות חברת ביטוח מוכרת ובעלת 

 מוניטין ועותק מהם ימסר למועצה כתנאי לחתימת החוזה. 

שור המבטח בהתאם לנספח אישור בשעה החתימה על החוזה ימציא הקבלן למועצה את אי .13.2
 הביטוח, וללא הסתייגויות.

ימים מיום שידרש  7משתתף במכרז שהצעתו נתקבלה והוא לא יחתום על יתר טפסי ההסכם תוך  .13.3
 לכך על ידי המועצה, רשאית המועצה למסור את העבודה למציע אחר.

בו נדרש לחתום נדרש המציע הזוכה לחתום על יתר טפסי ההסכם ולא חתם על ההסכם במועד  .13.4
עליו כמפורט בדרישה ו/או לא צרף את אישור הביטוח ו/או את הערבות לביצוע, אזי מבלי לפגוע 
בשאר זכויות המועצה במקרה זה, המועצה תהיה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית להצעה 

 שהגיש ולמסור את העבודות לביצועו של כל צד ג'.

בלעדי להסכים לשינויים שיתבקשו בנוסח אישור עריכת מובהר בזאת כי למועצה יהיה שיקול דעת  .13.5
ביטוחים בכפוף לאישור שינויים אלה ע"י יועץ הביטוח של המועצה. מובהר, כי למועצה שיקול 
דעת בלעדי שלא להסכים לשינויים כלשהם בנוסח האישור הנ"ל ובמקרה כזה הזוכה מחויב לנוסח 

לידי המועצה כנדרש, יהווה הפרה יסודית של המדויק שצורף למסמכי המכרז ואי המצאתו חתום 
 התחייבויות הזוכה כלפי המועצה ועלול לגרום לביטול הזכייה ולחילוט  ערבות ההצעה. 

 שונות .14

שלהם המשוקללת מובהר בזאת כי היה ויהיו שתי הצעות כשרות או יותר, אשר הצעת המחיר  .14.1
הצעה של המציע עימו למועצה יש תבחר מבין ההצעות כאמור ה –היתה שווה והינה הזולה ביותר 

ניסיון חיובי. בהעדר ניסיון חיובי ו/או במקרה בו קיימות מספר הצעות כאמור אשר למועצה  
רשאית המועצה לערוך ביניהם התמחרות ו/או התמחרויות נוספות בדרך  ניסיון חיובי עם המציע

ו/או לבצע הגרלה  ההצעות כפי שתמצא לנכון, עד לקבלת הצעת מחיר שהינה הזולה ביותר מבין כל
 . בין המציעים כאמור

קיבלו תוצאה משוקללת למרות האמור לעיל, מובהר בזאת כי ככל ששתי הצעות כשרות או יותר  .14.2
ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה   זהה שהיא התוצאה הטובה ביותר,

  אישור ותצהיר.האמורה כזוכה במכרז, ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, 

יצרף להצעתו אישור רו"ח כמפורט להלן וכן תצהיר של  -מציע שהינו עסק בשליטת אישה 
 מחזיקה בשליטת העסק. 

  -לעניין סעיף זה 

עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד או יחד עם נשים  –"עסק בשליטת אישה" 
( של ההגדרה 2)-( ו1אחרות, היכולת לכוון את פעילותו, ובלבד שהתקיימו הוראות פסקאות )

 אישור; 

אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים אף  –"אישור" 
 אלה: אחד מ

הוא אינו קרוב )בן זוג, אח, הורה, צאצא, ובן  -אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה       ( 1)
 זוג של אח, הורה או צאצא( של המחזיקה בשליטה;

 אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה; -אם שליש מהדירקטורים אינם נשים         (2)

יקה, לבד או יחד עם נשים אחרות, במישרין נושאת משרה בעסק אשר מחז –"מחזיקה בשליטה" 
 מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק; 50%-או בעקיפין, בלמעלה מ

מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן למנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, וכל ממלא  –"נושא משרה" 
 תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה;

ומות למסחר בבורסה ולא הוצאו לציבור על חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רש –"עסק" 
 פי תשקיף, או שותפות הרשומה בישראל;

הרשות בידי המועצה לקבל את ההצעה כולה או חלק ממנה, ולבצע את כל העבודה או חלק ממנה,  .14.3
 גם בעצמה ו/או בכל דרך שתמצא לנכון.



 ובכתב מראש אישור קבלת ללא במסמך כלשהו שימוש לעשות אין -"ד עו, סומך לבראש שמורות הזכויות כל ©

יזה  ושוב דרוג מערך שליטה ובקרה אספקה התקנה הפעלה ותחזוקה של מערכות טמס אנליטיקה כרש - 14-2020מכרז פומבי 
 15  נוסח סופי -במועצה 

 

 אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי אחרת. .14.4

סיון, ותק ויכולת של המציע ובהתייחסות של מוסדות ימועצה תהיה רשאית להתחשב בנה .14.5
 ציבוריות רשויות מקומיות ו/או גופים אחרים למציע.

בשיקולי המועצה ילקחו בחשבון בין היתר, הידע המקצועי וכושר הביצוע, היכולת הכספית וטיב  .14.6
דמות ובצוע נאות של עבודות בסדר גודל סיונו של המציע בעבודות קויהעבודה של המציע, לרבות נ

 ומהות דומים והעדר תביעות ו/או הפסקות עבודה מטעם מזמינים.

המועצה תהיה רשאית לדחות הצעות של מציעים )הקבלן המציע ו/או קבלני המשנה מטעמו( אשר  .14.7
לא ביצעו בעבר עבודתם, לשביעות רצונה או לשביעות רצונם של אחרים, או שנוכחה לדעת 

 וריהם אינם מספיקים לביצוע העבודה להנחת דעתה.שכיש

בבדיקת ההצעות והמציעים יהיו המועצה ו/או כל מי מטעמה רשאים לערוך למציעים או לכל חלק  .14.8
ישתף פעולה עם  מהם, כפי שימצאו לנכון, כל בדיקה, כפי שימצאו לנכון. כל אחד מהמציעים

המועצה ומי מטעמה בבדיקות כאמור, ככל שתבקש לערוך בדיקות. לא שיתף המציע פעולה כנדרש 
 וכאמור לעיל, תהיה המועצה רשאית, מטעם זה בלבד, לפסול את ההצעה.

 
עוד רשאית המועצה, בכל שלב שהוא, לבקש מאת המציעים כי ימציאו כל מסמך ו/או מידע ו/או 

ה, הדרושים, לדעת המועצה ו/או מי מטעמה, להערכת ההצעות, לרבות פניה נתון ו/או הבהר
 להשלמת מסמכים, כולל מסמכים שנדרשו כתנאי סף במכרז זה.

 חוסר בשל או תנאיה ,מחירה בשל סבירה בלתי שהיא בהצעה כלל להתחשב לא רשאית המועצה .14.9
 ההצעה מונע הערכת המועצה שלדעת באופן ,המכרז שבמסמכי לנתונים או לדרישות התייחסות

  .כנדרש

אי הגשת הצעת מחיר ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס  .14.10
ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים, ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלול -אליהם, בין על

 לגרום לפסילת ההצעה.

 . המכרזט בחוזה מכרז הינה כמפורהפי -על ההתקשרותתקופת  .14.11

 אלא במקום מיוחד שצוין לכך, ככל שצוין. ,בהצעת הקבלן אין לכלול מס ערך מוסף .14.12

 .המציעעל תחולנה  -הוצאות הגשת ההצעה וההשתתפות המציע במכרז  .14.13

 אחת יפר או/ו ממנה חלק מכל או מהצעתו בו יחזור, הזוכה לרבות, במכרז שמשתתף במקרה .14.14
 במילוי יעמוד לא או למלא יסרב או/ו החוזים תנאי או/ו המכרז תנאי פי על מהתחייבויותיו

 דעתה שיקול פי על לפעול זה כגון במקרה זכאית  המועצה תהא, להצעה בהתאם התחייבויותיו
. לנכוןכלשהו, ככל שתמצא  'ג צד כל או, במכרז אחר משתתף כל עם התקשרות לרבות, המוחלט

 על, מראש מוסכמים כפיצויים, לטובתה כולה המכרז ערבות את לחלט רשאית  המועצה תהא כן
 ייחשב המכרז ערבות וסכום  המועצה של הבלעדי דעתה שיקול פי על שייקבע זקיפה סדר פי

 או/ו דרישה או/ו תביעה כל תהיה לא המכרז ולמשתתפי המועצה של והמוחלט הגמור לקניינה
 או לגרוע כדי, לעיל באמור אין. כך בגין מטעמה מי או/ו  המועצה כנגד שהוא וסוג מין מכל טענה
 דין כל פי על או/ו זה מכרז פי על  המועצה של מזכויותיה בזכות, לפגוע

 

 

 

 

, הזוכה בהצעה עיון זכות קיימת, הדין להוראות בהתאם כי המשתתפים לידיעת בזאת מובא .14.15
 נתונים/  המסמכים מהם בהצעתם לציין המציעים על. מקצועיים/  מסחריים לסודות בכפוף

 בפני לחשוף שלא מבקשים הם אותם,  שקיימים ככל, מקצועיים/  מסחריים סודות המהווים
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 שהוצע והמחיר המציע של וכתובתו שמו כי יודגש, לעיל מהאמור לגרוע מבלי. אחרים משתתפים
 ועדת בסמכות הינה זה לעניין ההחלטה כי בזאת מובהר. עסקי סוד או מסחרי סוד יהוו לא ידו על

 מהווה כסודיים בהצעה חלקים סימון כי יובהר כן. והפסיקה הדין להוראות ובכפוף המכרזים
 ומכאן, האחרים המציעים של בהצעותיהם גם סודיים בהצעה אלה שחלקים בכך הודאה

 .האחרים המציעים הצעות של אלה בחלקים העיון זכות על מראש מוותר שהמציע

והמשתתף אינו רשאי להעתיקם ו/או לעשות כל המסמכים, הינם רכושה הבלעדי של המועצה,  .14.16
 .  בהם שימוש כלשהו, למעט לצורך הגשת הצעתו

 מסמכי המכרז .15

 ם, כדלקמן:ינמסמכי המכרז ה
 ".אנספח " -מסמך נוהל תנאי המכרז ומידע כללי למציע )מסמך זה(  .15.1
 ".בנספח " -חוזה המכרז  .15.2

 .1ב'נספח " –מפרט מערכות קיימות  .15.3
 ".2ב'נספח " - טכנימפרט  .15.4

 ".גנספח " - נספח ביטוח  .15.5
 ".'3'ד" -" 1'דנספחים " -נוסחי הערבויות )להצעה, לחוזה ולתקופת הבדק(  .15.6

 ."1'ה"נספח  - 1976-עמידת המציע בהוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ותצהיר בדבר  .15.7

 . "2'ה"נספח  – המציע  ניסיוןבדבר תצהיר  .15.8

 ".3ה'נספח " -הצהרת משתתף ואישור רו"ח  .15.9

 "4ה'"נספח  -הצהרה בדבר העדר זיקה חבר מליאה או עובד מועצה  .15.10

 ."5'ה"נספח  - תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז .15.11
 ".ונספח " –מסמך העדר תביעות  .15.12
 ".זנספח " - הצהרה של מהנדס בטיחות .15.13
 ".חנספח " - כולל כתב כמויות  כתב הצעה והתחייבות .15.14
 נספחיהם.מפרטים טכניים מיוחדים לעבודות, על  .15.15

 ידי המציע.-יחתמו עליכל הנספחים דלעיל 

 מסמך זה הינו משלים ובנוסף לשאר מסמכי ותנאי המכרז.

 ,בכבוד רב 

 שמעון סוסן    
 ראש המועצה האזורית חבל מודיעין         
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 ספח ב'נ

 ח ו ז ה

 שנערך ונחתם במועצה האזורית חבל מודיעין  ביום ______

 ב י ן
 

 המועצה האזורית חבל מודיעין 

 73100מרכז שהם, ד.נ רמלה  
 03-9722816; פקס: 03-9722888טל:               

 (המזמיןאו  המועצה - )להלן
 - מצד אחד -

 ל ב י ן

   _______________  __________________ 
 ח.פ. ______________  ת.ז. ___________   
 מרח' ______________  מרחוב _____________   
 ידי מנהליה המוסמכים לחתום-על   מ________________   
 ולהתחייב בשמה כדין   (הקבלן - )להלן   

 ה"ה __________ ת.ז. _________
 ה"ה __________ ת.ז. _________

 (הקבלן - )להלן       
 - מצד שני -

 

ובקרה, אספקה, התקנה, הפעלה ותחזוקה של  מערך שליטה שדרוגעבודות והמזמין חפץ בביצוע  הואיל:
(, והכל כפי שיפורט והשירותים העבודות – )להלן "ב במועצהושו, כריזה  אנליטיקה"ס, טממערכות 

 להלן בחוזה זה;

( והצעת הקבלן זכתה המכרז - לביצוע העבודות )להלן 14/2020מס' והמזמין פרסם מכרז פומבי  והואיל:
 במכרז;

 ;ובמפרט הטכני כמפורט בחוזה זה עבור המועצהוברצון הקבלן לבצע את העבודות,  והואיל:

ואספקת  מסכים למסור לקבלן את ביצוע העבודות במכרז על סמך הצעת והצהרות הקבלן ,והמזמין והואיל:
 חוזה זה; הוראותל, בכפוף השירותים

 :לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים, כדלקמן

 והנספחים לחוזה המבוא .1

 .זוומהווה את הבסיס להתקשרות הימנו הינו חלק בלתי נפרד  ,על כל האמור בו ,המבוא לחוזה .1.1

 עליהן.מוסיף אלא  ,רע מהוראות המכרזוחוזה זה אינו ג .1.2

ו, והם מהווים חלק בין אם צורפו ובין אם לאכוללים את כלל מסמכי המכרז, הנספחים לחוזה זה  .1.3
 בלתי נפרד הימנו. 

  התאמות-סתירות / אי .2

 הוראות מסמכי המכרז הינן הוראות משלימות זו לזו.  .2.1

הקבלן, בטרם תחילת ביצוע העבודות, יבדוק אם ישנה התאמה בין נספחי המכרז השונים, בינם  .2.2
כך מיד -יודיע על -לבין עצמם או ביחס לתנאי אתר העבודות וככל שקיימת סתירה/אי התאמה 

  ובכתב למזמין. 
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ו, סדר העדיפויות בין המסמכים דו משמעות או רב משמעות שיתגל/אי התאמה/סתירהמקרה של ב .2.3
השונים יהיה כמפורט להלן )אלא אם יצוין במכרז במפורש אחרת, כאשר הוראות מסמך המופיע 

 הנכללות במסמך שבא אחריו ברשימה, כדלקמן:   הוראות סותרותברשימה שלהלן תגברנה על 

 : לביצוע העבודות בנושאים מקצועיים הקשורים
 הוראות המזמין ו/או המפקח;  .2.3.1
 תכניות העבודה; .2.3.2
 כתבי כמויות;  .2.3.3
 המפרטים הטכניים המיוחדים; .2.3.4
 חוזה המכרז.  .2.3.5

 :בנושאים כספיים/משפטיים
 נספח התמורה;  .2.3.1
 חוזה המכרז; .2.3.2
 המפרטים המיוחדים; .2.3.3
 המפרט הכללי(; למעטיתר נספחי המכרז ) .2.3.4

 בנושאים כספיים, לא תהיה כל נפקות להוראות המפרט הכללי! 

במקרה של מחלוקת בדבר פרשנות הוראות המסמכים או במקרה של סתירה/אי התאמה בין  .2.4
יכריע בהן המפקח. החלטת  -הנספחים השונים או בין הוראות מקבילות הנכללות באותו נספח 

  פית ומחייבת. המפקח תינתן לפי שיקול דעתו הבלעדי והיא תהיה סו

היה ויתברר, כי הקבלן לא קיים הוראה כלשהי מהוראות החוזה או לא גילה סתירה או אי התאמה  .2.5
שהיה עליו לגלות ושכתוצאה ממנה בוצעה עבודה כלשהי, יהיה על הקבלן לשאת בכל ההוצאות 

 שתידרשנה לצורך תיקון הטעות והקבלן לא יהיה  זכאי לקבל תשלום נוסף בגין כך.

 ותהגדר .3

 לצורכי קריאת חוזה זה ייעשה שימוש בהגדרות הבאות: 

 חוזה זה על נספחיו, בין אם צורפו ובין אם לאו.  -" חוזה"

, התנאים והדרישות לביצוע המכרז לביצוע העבודות, על נספחיו, ובין אלה: הוראות המכרז -" המכרז"
 .בעתידלחוזה צורף או יצורף שצוין, כל מסמך העבודות, המפרטים, כתבי הכמויות, התשריטים, המפות ו

או  ,בהם, עליהם, דרכם או מתחתם מבוצעות העבודותשמקרקעין ומקומות אחרים  -" העבודות ראת"
 .וסביבתם חוזהקיום הידי המזמין לצורך -מקומות שהוקצו על

ין מסירת מנהליו, באופן אישי, ודינם יהיה כדין הקבלן לענהקבלן עמו נחתם החוזה, לרבות  -" הקבלן"
שהמזמין גורם כל מנהל עבודה או כן העבודות ומחוצה לו ו רההוראות לעובדיו ו/או שליחיו של הקבלן באת

 .המוסמכים יורשיו ונציגיוכולל גם את  ,חוזההלצורכי  ,הקבלן יכול לראות בו מנהל עבודה.

מערכות טמ"ס, שדרוג מערך שליטה ובקרה, אספקה, התקנה, הפעלה ותחזוקה של  – "העבודות "
 .ובמפרטים בהסכם כמפורט הכל, ההתקשרות לתקופת אנליטיקה, כריזה  ושו"ב במועצה

 
לרבות נציגיו ומורשיו המוסמכים ולרבות כל מי שמשתמש ו/או פועל בשמו ומטעמו לצורך  -" הקבלן"

  ביצוע התחייבויות הקבלן בהתאם להסכם זה.

כשהן מושלמות בהתאם  ,ומסירתן לידי המזמיןדות של העבוביצוען והשלמתן  -" ביצוע העבודות"
ולאחר שהתקבלו כל האישורים בהתאם להוראות כל דין , להנחת דעתו של המפקח, חוזהלהוראות ה

 הרשויות המוסמכות הנוגעות בדבר.הנדרשים מאת 

לאחר שהמפקח נתן  המזמין,/ומסירתן לידי המפקחבשלמותן ביצוע העבודות  -" העבודות קבלת/מסירת"
חוזה ונתקבלו כל האישורים הנדרשים מהרשויות הכי העבודות בוצעו בהתאם לתנאי  בכתבאישורו 

 המוסמכות בגין העבודות.

, המכשירים, חלקים המבניםהאביזרים, המתקנים,  ,הכלים ,החומרים, חמרי העזר, המוצרים -" ציוד"
ציוד אחר מכל סוג, טיב וכמות הדרושים מידי פעם כל כן מושלמים או מושלמים בחלקם ו ,של העבודות
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העבודות ישאו תו ביצוע לשם ביצוע העבודות וכל חלק מהן. כל החומרים שבהם ישתמש הקבלן לצורך 
 תקן או סימן השגחה מחייב ותקף.

פקח ולתאם את ביצוע העבודות. ו/או מי מטעמו. תפקידו  של המפקח ל קב"ט המועצה  –" המפקח"
אין בעבודות  .בלבד אישור גזבר המזמין, המסורים לתקציבו סמכות בענייני כספים, תמורהאין  למפקח

 המפקח כדי לגרוע מאחריותו המלאה של הקבלן לביצוע העבודות כנדרש;

לפיה הקבלן נדרש להתחיל בביצוע העבודות, כולן או  -הודעה בכתב מאת המזמין  -" צו התחלת עבודות"
 בהתאם למצוין בהודעה.  -חלקן 

בקשר עם ביצוע העבודות, לרבות יועצים, מומחים  תכנון וכיו"ב/בצע פעולות יעוץימי שכל  -" יועצים"
 ובעלי מקצוע אחרים.

חב' חשמל, מע"צ, משטרת ישראל, חב' שרדי ממשלה, ת, מות מקומייורשורשויות התכנון,  -" רשויות"
חברות התקשורת והסלולר, מפעל המים, ערים,  ימקורות, רשות העתיקות, רשויות הניקוז, איגודחב' בזק, 

 הג"א, כיבוי אש וכו' וכן מהנדס/ת המועצה.

 ספק/ים שעימהם יתקשר הקבלן לשם אספקת הציוד הדרוש לביצוע העבודות. -" ספק/ים"

מבלי שיהיה זכאי  -הגדרה זו כוללת את כלל העלויות שהקבלן מתחייב לשאת בהן לבדו  -" חשבון-על"
ובין אלה: עלות הציוד, החומרים, כלי העבודה, העובדים,  -לכל תמורה נוספת בגין כך מאת המזמין 

ת העלויות הקבלנים, היועצים, תשלומי החובה וכן כל עלות נוספת הנחוצה לצורך ביצוע העבודות, לרבו
  הישירות והעקיפות הכרוכות בהן.

אף קיומה של הגדרה זו, כל העבודות/העלויות/ההוצאות/תשלומי חובה/שכר עובדים, -למען הסר ספק, על
חשבון", אלא אם כן נאמר בחוזה -הנדרשים במסגרת החוזה והמכרז כלולות כבר במסגרת התשלום "על

 במפורש אחרת.

הכוונה היא לכל  -ה או במפרטים הטכניים בו נעשה שימוש במונח זה בכל מקום בחוז -" שווה ערך"
ידי המזמין במסגרת מסמכי המכרז/כתב -מוצר/רכיב/פרט וכו' אשר הקבלן יציע כחלופה לפרט הנדרש על

הפרט הנדרש(, כאשר אלה נדרשים להיות זהים או עולים על הפרט הנדרש )מבחינה  -הכמויות )להלן 
  פי החלטת המזמין/המפקח(. -על -ר תפקודית ומבחינת מחי

  ללא מתן נימוק לכך.  -המפקח רשאי לדחות כל הצעה לשימוש בפרט שווה ערך 
אושר השימוש בפרט שווה ערך והמפקח סבר כי מחירו של פרט זה יקר מדי, רשאי הוא לדרוש מהקבלן 

שווה ערך ולא יתאפשר להפחית את מחירו. מכל מקום, לא תאושר כל תוספת כספית בגין שימוש בפרט 
  פי קביעת המפקח.-על -שימוש בפרט שווה ערף שתפקודו טוב פחות מתפקוד הפרט הנדרש 

 . 1ב'מערכות בטחון הקיימות בתחום המועצה, ע"פ הרשימה, נספח  –"המערכת הקיימת " 
 

מערכות בטחון שונות העומדים בדרישות הנספח הטכני  – "רכיבי מערכת חדשים" או "הרכיבים"
  ' למסמכי המכרז וכמפורט בהצעת המציע .2ב'המצורף כמסמך 

 

 תיאור העבודות .4

 .ובחוזה שפורטו במכרז ואספקת השירותיםהינו לביצוע העבודות  חוזה זה .4.1

 ני. הקבלן יבצע את העבודות והשירותים הנדרשים בהתאם להוראות חוזה זה והמפרט הטכ .4.2

 מבלי לגרוע מהאמור, הקבלן ידרש לספק את השירותים המפורטים להלן:  .4.3

 ו, אשר יתממשקמערכות נוספותבאמצעות התקנת  תוקיימשדרוג מערכות הביטחון ה .4.3.1
 . כת הקיימתלמער

, בהתאם להוראות המועצה וע"פ החלטתה רכיבים חדשים/להתקין מערכות חדשות .4.3.2
 הבלעדית. 

כמפורט ומערכות שיסופקו ע"י הקבלן תמיכה, שרות ואחריות למערכת הקיימת אספקת  .4.3.3
 .2'בבנספח במסמכי המכרז וע"פ התנאים המפורטים 
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בהדרגה על פי  ,בשטח נוספים אמצעיםהתקנת בנוסף למערכות הקיימות, הקבלן יבצע  .4.3.4
 סדר עדיפות שייקבע על ידי המועצה ובהתאם לאישור תקציבי. 

ה'  –כמו כן, הקבלן הזוכה יעמיד מוקד שירות טלפוני ממוחשב אשר יפעל בימים א'  .4.3.5
. מעבר לשעות הפעילות הקבלן 13:00 – 8:00וביום ו' בין השעות  19:00ועד  8:00בשעות 

 . 24/7הזוכה יעמיד לרשות המועצה כונן אשר יהיה זמין 

 
 מיום חתימת החוזה. יום  30מערך המוקד יבוצע תוך  הקמת .4.3.6

 

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי חלק בלתי נפרד משירותי הקבלן הינו קבלת אחריות  .4.3.7
על מערכת קיימת וביצוע השדרוגים הנדרשים ע"פ דרישות המועצה, כולל התממשקות 

תנתן בהתייחס לכל  –למערכת קיימת. כאשר שירותי האחריות, תחזוקה ושירות 
 המערכת, כמקשה אחת. 

 

התנאים בדייקנות ובמקצועיות על מנת לוודא עמידתו בלוחות  על הקבלן לבדוק את כל .4.3.8
ובמתן שירות ואחזקה ראויים ונאותים   2021 /  2020ת העבודה הזמנים הצפויים בשנ

 בהתאם לדרישות במסמכי המכרז.

על הקבלן להיות מוכן בלוחות זמנים שיפורטו להלן בכדי לממש את תכנית המועצה  .4.3.9
 בהתאם ללו"ז שיקבע.

המימוש יחלו מקבלת הזמנת עבודה חתומה ע"י המועצה והעברתה לקבלן לביצוע זמני  .4.3.10
פרויקט , מלבד תחזוקת המערכות הקיימות שעל הקבלן לקבל לידיו מרגע קבלת הודעת 

 הזכייה במידית.

כגון: מים, ביוב, ניקוז,  ,ידי הקבלן באזור אשר עשויות/קיימות בו תשתיות-על נהבוצעתהעבודות  .4.4
על הקבלן יהיה להקפיד הקפדה יתרה, בין השאר, בכל הנוגע למניעת ו, כבלים וכיו"ב חשמל, טלפון

הפרעות ומטרדים לתושבים, להיבטים בטיחותיים ותעבורתיים, שמירה על כללי הבטיחות בכל 
פי דרישות המזמין -, הכל עלכאמור קיימותהתשתיות הלשמירה על והקשור למעבר הולכי רגל 

 דעתם הבלעדי.פי שיקול -המפקח ועלו

תכנית הסדרי התנועה פי הוראות -ידרש לבצע את כל התיאומים הנדרשים, בין השאר, עליהקבלן  .4.5
בנוגע להעברת משאיות נושאות חומרי תשתית, למעבר כלים  הזמניים )כהגדרתה להלן בהסכם(

 רגידור את ,מכניים, לניתוק מים, ביוב, חשמל, הצבת שילוט מתאים, הזמנת פיקוח משטרתי
 .העבודות ועוד

על הקבלן לקבל מהרשויות את כל המידע הנדרש לו ביחס  לפני מועד התחלת ביצוע העבודות .4.6
את כל  , לפי הצורך,ימציא למפקחלמיקום ולמפלס המתקנים וקווי התשתית באתר העבודות וכן 

 הרשיונות והאישורים לביצוע העבודות לפי התכניות.

לא תהיה לקבלן כל  -אה מביצוע הוראות נציגי הרשויות במקרה של עיכוב בביצוע העבודות כתוצ .4.7
 לתשלום נוסף בגין כך. המזמיןכנגד  הדריש ה אותביעה, טענ

העבודות לקדמותו, כפי  רבמועד סיום ביצוע העבודות יהיה הקבלן אחראי להשיב את המצב באת .4.8
העבודות ולסביבתו  ריגרמו לאתשישהיה בטרם התחלת ביצוע העבודות, לרבות תיקון כל הנזקים 

 רכפועל יוצא מביצוע העבודות, ובין השאר, לצמחיה, למתקני הרחוב ולכל רכוש אחר באת
 פי הנחיות המפקח.-על - העבודות או בסביבתו

הינו בגדר אומדן וכי  -מובהר בזאת, כי היקף העבודות, כמצוין במסמכי המכרז, ובמפרט הטכני  .4.9
 מהתמורה 50%עד  .יל מהיקף העבודות נשוא המכרזהמועצה תהיה רשאית להפחית ו/או להגד

הכוללת בגין ביצוע העבודות, לרבות הגדלה/הפחתה, באופן חלקי או מלא, של פרקים ו/או 
וזאת ללא כל שינוי כלפי מעלה במחירי היחידות  -סעיפים קיימים בכתב/י הכמויות הרלבנטיים 

 .או העבודות
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זה תעשה באופן שלבי/ הדרגתי, הסכם וד/מערכות ע"פ למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הזמנת צי .4.10
יותאם לתקציב קיים. המועצה תהיה רשאית להגדיל/  –בשים לב למגבלות התקציב. קצב הביצוע 

, לרבות בפרטים/פרקים שלמים, ללא שינוי במחיר ליחידה. 50%להקטין את היקף העבודות עד 
פת כלשהי בגין ביצוע עבודות בשלבים/ באופן התשלום הינו ע"פ ביצוע בפועל בלבד. לא תשולם תוס

למרות האמור בסעיף זה, מובהר הדרגתי ומחירי ההצעה יהיו תקפים לאורך כל תקופת ההסכם.  
בזאת כי ביצוע  העבודות יהיה ע"פ תקציב קיים והמועצה תהיה רשאית להפחית פרקים שלמים 

 יר ליחידה.מביצוע העבודות ללא מגבלה בהיקף ההפחתה וללא שינוי במח

 יישום העבודות ושלבי ביצוע הפרויקט .5

 עם קבלת צו תחילת עבודה לשלב הרלוונטי, על הקבלן לתאר ולהגיש את תכנית העבודה .5.1

 המוצעת על ידו לביצוע הפרויקט, כל זאת במסגרת לוחות הזמנים שיוגדרו בצו תחילת העבודה. 

 ויאושר על ידי המועצה.התוכנית תוגש בלוח גאנט המפרט את שלבי העבודה השונים  .5.2

 תוכנית העבודה תכלול ותביא בחשבון את השלבים הבאים: .5.3

 שיגיש היועץ. PDRסיור שטח עם היועץ ע"פ ה  .5.3.1

 ביצוע סקר תקשורת אלחוטי. .5.3.2

 שיכלול: CDR( Critical design reviewסקר תכנון סופי והגשת  ) .5.3.3

 פריסת מערך התקשורת על בסיס סקר התקשורת שבוצע. .5.3.3.1

 והציוד הסופי שיסופק על בסיס המחירון.הצגת המערכות  .5.3.3.2

 לוחות זמנים סופיים. .5.3.3.3

 צוות הפרויקט. .5.3.3.4

 מערך ההתקנות. .5.3.3.5

 .מפקחביצוע ההתקנה ואישורה ע"י ה .5.4

 תמיכה טכנית.מפרט הגשת תיק מערכת כמפורט ב .5.5

  2020לוחות זמנים מתוכננים לשנת  .6

 לבצע את הפרויקט בלוחות זמנים דחופים ומיידים . המועצהבכוונת  .6.1

 וחות הזמנים המתכוננים לביצוע:להלן ל .6.2

 יום מהכרזת הזוכה. 30מערך המוקד יבוצע תוך  הקמת .6.2.1

כאשר יבוצעו  2020 - 2021אתרים חדשים במהלך שנת  40עד  30בכוונת המועצה להקים כ  .6.2.2
אתרים ) לא כולל שדרוג המוקד ( במקביל בלוחות הזמנים הקבועים  4על ידי הקבלן 
 כמפורט להלן:

 יכלול את האמור להלן:לו"ז להקמת אתר  .6.3

 ימי עבודה להגעה לפגישה במועצה הכוללת סיור באתר הפרויקט. 5תוך  .6.3.1

ימי עבודה מהפגישה הגשת תכנית לאישור הפרויקט, באם נדרש ביצוע חפירות   5תוך  .6.3.2
 ימי עבודה נוספים. 10תינתן ארכה של 

 ביצוע הפרויקט תוך עשרה ימי עבודה מיום קבלת אישור מהמועצה לביצוע הפרויקט.  .6.3.3
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 תקופת ההסכם .7

חודשים ממועד חתימתו, קרי החל מיום  36 -הינו בתוקף להסכם זה בכפוף ליתר הוראות ההסכם,  .7.1
 תקופת ההסכם(.  -_____________________ ועד ליום ____________________ )להלן

במהלך ה אחראי על ביצוע תחזוקת המערכת הקיימת ממועד חתימת ההסכם. בנוסף, הקבלן יהי   .7.2
תקופת ההסכם, תהיה רשאית המועצה להוציא צווי התחלת עבודה לקבלן לביצוע עבודות הקמת 

   -מערכות שונות נוספות מעבר למערכת הקיימת בישובי המועצה ויחולו ההוראות הבאות 

לצורך כך יוצא לקבלן צו/צווי התחלת עבודות והזמנת/הזמנות עבודה הכולל את  .7.2.1.1
כל המערכות אותן ידרש הקבלן לספק. מובהר בזאת כי העבודות יכולות להתבצע 

 באופן מלא או מדורג, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי של המועצה. 

הקבלן ידרש להשלים את ביצוע עבודות אספקה והתקנה המערכות ע"פ צו  .7.2.1.2
לעיל  6בסעיף מלו"ז ההקמה הקבוע תחלת עבודות /הזמנת העבודה לא יאוחר ה

 ו/או כל לו"ז אחר שיקבע במועד הוצאת צו התחלת עבודה. ובמפרט הטכני 

תערך קבלה של העבודות ותחל  -בתום ביצוע עבודות ההתקנה בכל האתרים  .7.2.1.3
ון תקופת בדק של שנה ובכפוף לכך שהמערכות יהיו תקינות/ לא נדרש תיק

יספק הקבלן במהלך תקופת הבדק וכן במהלך תקופת  –ליקויים בתקופת הבדק 
 שירות תמיכה ותחזוקה ביחס למערכות.   –התחזוקה 

סיבה  כל להפסיק את ההסכם  בתקופת תוקפו מלמרות האמור לעיל, המועצה תהיה רשאית   .7.3
לסיום  הנקוב ועד, לפני המספקליום  30של  בכתב על כך הודעה מוקדמת השהיא ובלבד שמסר

 ההסכם.

להעברה מסודרת של כל המידע יפעל  הקבלןבכל מקרה של סיום ההתקשרות ע"פ הסכם זה,  .7.4
 ביחס לשירותים נשוא הסכם זה למפקח ו/או למי שהוא יורה. הקבלןוהמסמכים שהוכנו ע"י 

בתום תקופת החוזה תהא למזמין האופציה להאריך את תקופת החוזה על פי שיקול דעתו הבלעדי  .7.5
חודשים כל אחת )להלן: "תקופת האופציה"(,  12תקופות נוספות, כל תקופה בת עד  2למשך עד 

 בכפוף למתן הודעה מוקדמת בת חודשיים מראש לספק.

 .שיך ולבצע את העבודות בהתאם לחוזה זהיהיה מחויב להמ הקבלןבמידה וניתנה הודעה כאמור,  .7.6

 .מובהר, כי הוראות חוזה זה יחולו בתקופת האופציה בשינויים המחויבים .7.7

   למען הסר ספק, המועצה איננה מתחייבת לממש את זכותה להארכת התקופה החוזית. .7.8

 הצהרות הקבלן .8

 הקבלן מצהיר ומאשר בזאת, כדלקמן: 

וכי אין לו כל  קיבל את כל המידע הקשור בביצוע העבודותכי נהירים לו כל תנאי ההסכם, כי הוא  .8.1
 מניעה טכנית, מקצועית, משפטית או כלכלית לביצוע העבודות, באופן מעולה.

 כי הוא בעל מיומנות, ניסיון וידע מוכחים לביצוע העבודות. .8.2

-לכי הוא בעל אמצעים נאותים ומספיקים מבחינת כח אדם מיומן, ציוד תקין, חומרים ומימון ע .8.3
מנת לבצע את העבודות בלוח הזמנים שנקבע לכך בהסכם וכי הצהרתו זו מבוססת על בדיקת כל 

 פי ההסכם.-התנאים הקשורים לביצוע התחייבויותיו על

 

 

כי ניתנה לו האפשרות לבקר באתרי העבודה הפוטנציאליים והוא בחן את כל התנאים, הנתונים  .8.4
יסוד בדיקתו, כי -עים מביצוען, והוא שוכנע עלוהנסיבות הקשורים בביצוע העבודות ו/או הנוב

התמורה נשוא ההסכם מניחה את דעתו ומהווה תמורת נאותה והוגנת לכל התחייבויותיו. הקבלן 
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יוכל להעלות תביעה כספית כלשהי שמקורה באי ידיעתו של תנאי או נתון כלשהם הקשורים  לא
 בביצוע העבודות או הנובעים מביצוען.

 

היטב כללי ותקני הבטיחות הנוגעים לביצוע העבודות, לרבות בהתחשב במיקומם כי נהירים לו  .8.5
 ומהותם של מבני המועצה הרלבנטיים.

 .1976-כי הוא בעל אישור תקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, תשל"ו .8.6

ציא למזמין, להנחת כי במידה והקבלן הינו תאגיד או כל גוף משפטי שאינו אדם, הוא מתחייב להמ .8.7
 דעתו, אישורים תקפים כדין בדבר כשרותו, רישומו, קיומו, זהות מנהליו וסמכויותיהם.

, לרבות בנושא תשלום שכר מינימום והעסקת ההסכםכי הוא עומד בכל ההצהרות שנתן במסגרת  .8.8
 .1976 -לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  -עובדים זרים 

 שינוי שחל בנכונות הצהרות אלו, מיד עם היוודע לו על כך. כי ידווח למזמין על כל .8.9

הוא ידיעה של אחד או יותר מהגורמים המנויים לעיל וכי -אית תביעה על יסוד טעניעלה כל כי לא  .8.10
מלאה  ,תמורה הוגנת החוזה מהוומוצעת בה התמורהכי  ,על יסוד בדיקותיו המוקדמות ,שוכנע

 .וסופית לכל התחייבויותיו לפי החוזה

קיבל את כל המידע הקשור בביצוע העבודות וכי אין מבחינתו כל מניעה או מגבלה לבצע הוא כי  .8.11
 בחוזה זה. כנדרש, באופן מעולה את העבודות

 .להוכחת האמורכי הינו עוסק מורשה ומנהל ספרים כדין ומתחייב להמציא למזמין אישורים  .8.12

לה וידווח למועצה באופן מיידי, אם כי הוא יעמוד בהצהרותיו אלו לאורך תקופת ההתקשרות כו .8.13
 יחול שינוי כלשהו בנכונותן. 

 התחייבויות הקבלן .9

 הקבלן מתחייב בזאת, כדלקמן:

למלא אחר התחייבויותיו בהסכם ולבצע באופן מושלם את כל העבודות, בהתאם להוראות  .9.1
 , המפקח, הרשויות והדין.הסכםה

 . תקופת ההסכםלספק למזמין שירות מקצועי, תומך ומלווה, במהלך  .9.2
 

להעסיק לצורך ביצוע העבודות צוות עובדים בעל נסיון מוכח, מיומן ובעל כישורים מקצועיים  .9.3
 .הולמים

כי ככל שבמהלך ביצוע העבודות, יידרש לבצע עבודות המערבות מערכות חשמל למיניהם, העבודות  .9.4
 יבוצעו אך ורק ע"י חשמלאי מוסמך בלבד מטעם הקבלן.

 ינכח במקום העבודות, המציע ו/או עובד של המציע  נשוא ההסכם,בודות הע כל ביצועבעת כי  .9.5

כי כל הכלים, האביזרים, הציוד והחומרים שישמשו את הקבלן לביצוע העבודות הינם באיכות  .9.6
 ובטיב מעולים, הכל במספר וברמה הדרושים לצורך מילוי כל התחייבויותיו.

לנוחות הציבור או לפעילות השוטפת המתבצעת לבצע את העבודות באופן שלא יפריע שלא לצורך,  .9.7
 .במבנים, בשים לב לרגישות המיוחדת הכרוכה בביצוע עבודות במבני ציבור

לנהל רישום מפורט, בהתאם להוראות המפקח, ביחס למהלך ביצוע העבודות, סוג וכמות  .9.8
המפקח,  החומרים בהם הקבלן עשה שימוש לצורך ביצוע העבודות וכיו"ב. רישום זה יועבר לידי

 לפי דרישתו או בהתאם לקבוע בהסכם. 

 

 וסמכויותיו המפקח .10

 המפקח אחראי מטעם המזמין לפקח על ביצוע העבודות. .10.1
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 לצורך בדיקתו. -הקבלן מתחייב להעמיד לרשות המפקח את כל המידע, המסמכים והציוד  .10.2

תהוונה עילה הנחיות מקצועיות של המפקח לקבלן, או למי מטעמו, מחייבות אותו, אולם הן לא  .10.3
 לדרישה לתשלום נוסף כלשהו לקבלן.

לפי שיקול דעתו המקצועי, והקבלן  -המפקח רשאי לקבוע את סדר העדיפויות בביצוע העבודות  .10.4
 מתחייב לפעול בהתאם לכך.  

 הקבלן ידווח בכתב למפקח על כל פגם בביצוע העבודות, מיד עם היוודע לו עליו.  .10.5

 יכותם של חומרים ומקורם וכן ביחס לעבודות ולציוד.המפקח הינו הפוסק הבלעדי ביחס לא .10.6

ו/או על  הסכם ידי הקבלן בהתאם לתנאי ה-למפקח סמכות להורות על ביצוע עבודות שונות על .10.7
, לרבות החלפת הסכםתיקון עבודות שנעשו וכן על כל פעולה הנחוצה לביצוע העבודות בהתאם ל

דות שלא בוצעו כראוי וכן החלפת עובד/ים או סילוק ציוד מאתר העבודות, ביצוע מחדש של עבו
 ו/או בעל/י תפקיד, שלדעת המפקח, אינם כשירים/ראויים לבצע את העבודות.

סמכות להורות על ביצוע עבודות הכרוכות בתשלום נוסף, לרבות עבודות  איןכן, למפקח -פי-על-אף .10.8
מאת הגורמים  נוספות/חדשות שאינן מוסדרות בהסכם, אלא בכפוף לקבלת אישור בכתב לכך

לא ישולם לקבלן כל תשלום נוסף בגין עבודה נוספת/חדשה שהקבלן ביצע  .המוסמכים במועצה
 ללא קבלת אישור בכתב זה.   

אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למפקח, אלא אמצעי להבטיח, כי הקבלן יקיים את ההסכם,  .10.9
 קבלן לביצוע התחייבויותיו.ואין בהוראות המפקח כדי לגרוע מאחריותו המלאה והבלעדית של ה

לא קיים הקבלן הוראה של המפקח, יהיה רשאי המזמין להעסיק אנשים אחרים ולשלם להם בעד  .10.10
וזאת מבלי לגרוע מכל סעד העומד  -ביצוע אותה הוראה וכל ההוצאות בגין כך תחולנה על הקבלן 

 פי הוראות ההסכם והדין.-למזמין על

יצוע מתוך כתב הכמויות, כאשר ישנם סעיפים דומים / ככל שהזמנת עבודה תכלול סעיפים לב .10.11
כפולים / אחר בכתב הכמויות אשר יכולים להיות מתאימים לביצוע העבודות, ההחלטה על הביצוע 

 בפועל תתקבל ע"י המפקח מטעם המועצה בלבד. 

 אופן ביצוע העבודות .11

 .יםהטכני יםבמפרט העבודות תבוצענה כאמור בהסכם זה, ובאופן המפורט

 . 2ב'תעשה בהתאם לדרישות המפרט, נספח  –אספקת ציוד /רכיבי מערכת חדשים 

למען הסר ספק, תחזוקת  . 2ב'יעשה בהתאם לדרישות מפרט טכני, נספח  –שירות ותחזוקה אחריות, 
למערכת קיימת הינה החל ממועד חתימת הסכם זה, כאשר בשלב ראשון יתחזק הקבלן את המערכת 
הקיימת ולאחר מכן יתחזק כל מתקן ו/או מערכת שיותקן על ידו באתרים השונים, יחד עם המערכת 

 הקיימת, כחלק בלתי נפרד משירותי התחזוקה.  

 איכות העבודות .12

ידי עבודה מטיב מעולה ובמומחיות -כל פעולה במסגרת ביצוע העבודות על ,על חשבונו ,הקבלן יבצע .12.1
 .לשם כךויספק את כל כח האדם שיהיה דרוש 

אם לדעת  ,ידי הקבלן-לפסול כל חלק של העבודות שבוצע על ,לפי שיקול דעתו ,המפקח רשאי .12.2
  דרישות החוזה.את  תואם ואו אינהראויה המפקח אינו מהטיב הדרוש או לא בוצע במומחיות 

, הנדרשים תיקוניםל, יהיה הקבלן חייב למלא את הוראות המפקח ביחס ןנפסלו העבודות או חלק
על חשבון הקבלן. הקבלן יהיה חייב לשלם למזמין את מלוא ההוצאות  ,ידי אחרים-בעצמו או על

 העבודות שנפסלו. מביצועיגרמו למזמין כתוצאה יש

 

 

 הציוד ואספקתו .13
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ובכמויות מספיקות את כל שיידרש כל מקום לכל מקום ומחשבונו -מתחייב להוביל עלהקבלן  .13.1
 דרוש לביצוע העבודות, מלבד אם הוסכם בכתב אחרת.ההציוד 

העבודות רזרבות של ציוד במידה שיאפשרו לו להתגבר על  רהקבלן מתחייב כי בכל עת יהיו באת .13.2
 ד.ציובפגם  או כל מחסור זמני או עונתי ועל כל ליקוי

 מים והחשמל הדרושים לצורך ביצוע העבודות.ההקבלן ישא במלוא העלויות הכרוכות באספקת  .13.3

 שיחולו על הציוד וכל חלק ממנו./תשלומי החובה החליםבכל הקבלן ישא  .13.4

על הקבלן להשתמש לצורך ביצוע העבודות בציוד בעל טיב מעולה ומתאים למפרט הטכני  .13.5
 רלבדוק את הציוד במקום הייצור של הקבלן או באתולהוראות המפקח. המפקח יהיה זכאי 

מרים הדרושים לשם ולמפקח עזרה, מכשירים, מכונות, עובדים וח לסייעהעבודות. הקבלן מתחייב 
 הציוד שמשתמשים בהם.ובדיקה, מדידה ובחינה של איכות, משקל או כמות החומרים 

  לעבודות. םני הכנסתהמפקח, לפלדרישת הקבלן יספק על חשבונו מידגמים של חומרים  .13.6
 ווהתאמתהציוד הוכחות מניחות את הדעת לגבי סוג ואיכות  ,אם יידרש לעשות כן ,הקבלן ימציא

 ולנוהג ההנדסי.המחייבים לתקנים 

 חשבון הקבלן.-עלכאמור תהיינה עלויות כל הבדיקות 
 

הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהעבודות שנועד להיות מכוסה או  .13.7
 מראש. ללא הסכמתו של המפקח -מוסתר 

המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן על פתיחה של כל מקום אשר כוסה או הוסתר בו חלק כלשהו 
 את דעתו של המפקח.מהעבודות ללא קבלת הסכמתו של המפקח כאמור ו/או באופן שלא מניח 

הושלם חלק מהעבודות שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן למפקח בכתב שהחלק 
האמור מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור למפקח לבדוק, לבחון ולמדוד את החלק האמור לפני 

 כיסויו או הסתרתו.

 ה יסודית.הפרידי הקבלן הינה -עלמעיקרי החוזה והפרתו  והינבסעיף זה האמור 

 בעלות בחומרים ובציוד .14

כנתונים לבעלותו של המזמין, והקבלן העבודות לאתר הגעתם חשבו עם יציוד שהקבלן יספק יהכל  .14.1
י שהרשה לקבלן מלא יסיר דבר מכל אלה ללא הסכמתו בכתב של המפקח. יראו את המזמין כ

מין הזכות לסלק לביצוע העבודות והשלמתן, פרט למקרים בהם תהיה למזהציוד להשתמש בכל 
  עבודות.ה , או למקרה שהקבלן נטש אתהעבודות את ידי הקבלן מאתר

ברם, אין באמור לעיל כדי להטיל על המזמין חובות כלשהן ביחס לשמירה או שימוש בחומרים 
 כאמור והאחריות בגין כך תהיה של הקבלן בלבד. 

המפקח רשאי להתיר אולם ח, בכתב של המפקמראש וציוד, ללא הסכמתו  העבודותלא יוסר מאתר  .14.2
העבודות ציוד שלא לסלק מאתר  ,או להורות לקבלן בכל עת במהלך ביצוע העבודות או עם גמירתן

 ת המפקח כאמור לאלתר.ווהקבלן ימלא אחר הורא נעשה בו שימוש

ידי הקבלן לקבלן, והדברים -תחזור הבעלות בדברים שסופקו על -שהמפקח הורה  הציודעם סילוק 
חשבונו לאותם מחסנים שמהם נלקחו או למקום -ידי הקבלן על-ידי המזמין יוחזרו על-שסופקו על

 בתחום מתקני המזמין אשר בהם מתבצעות העבודות כפי שיורה המפקח. אחר

, לטפל םידי הקבלן, יהיה המזמין רשאי לסלק-להקבלן את הדברים שסופקו בשעתו עיסלק לא  .14.3
כשהוא זכאי לנכות מפדיון מכירתם )אם היה כזה( את כל  ,לפי שיקול דעתו ,בהם או למוכרם

 .לכךהוצאות שנגרמו בקשר ה

שיש לתשלומי חובה חובות הקבלן, בכל הנוגע מהוראות סעיף זה לא תתפרשנה כמשנות או גורעות  .14.4
 .המבניםהקמה ועל האו רישוי, החל על העבודות, על ציוד  ,או ביטוח ם,לשלמ

 

 רכוש המועצהשמירה על  .15
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 המצוי באתר העבודות.או מי מטעמו הקבלן יהיה אחראי על רכוש המזמין  .15.1

 .המועצהבדן או גניבה או השחתה של רכוש וישא בכל העלויות במקרה של איהקבלן  .15.2

 בטיחות ונקיטה באמצעי זהירות .16

הדרושים בכדי  הזהירות והבטיחות הקבלן ינקוט בכל אמצעי ,העבודות ביצועבטרם ובמהלך  .16.1
-באתר העבודות, בין השאר, בהתאם לתכנית בטיחות שתערך עללשמור על תנאי בטיחות נאותים 

ידי מהנדס בטיחות מטעמו. תכנית זו תשמש, בין השאר, לצורך מניעת תאונות עבודה, תאונות 
 -יות, הובלת חומרים וציוד, הפעלת ציוד וכלים וכן הלאה הקשורות בעבודות חפירה, הנחת תשת
והנחיות  ,הנחיות של משרד העבודה והרווחהותקנים פי -עלוזאת בהתאם להוראות כל דין, לרבות 

 בטיחות הרלבנטיות לכך.ה

הקבלן ידאג להתקין פיגומים, מעקות, גדרות זמניות, תאורה מיוחדת, נצנצים, מחסומים, שלטי  .16.2
 לצורך אזהרה מפני הסכנות והנזקים העלולים להיגרם כתוצאה משהות באתר.  -אזהרה וכו' 

עם סיום העבודות, באחריות הקבלן למלא את כל הבורות, ליישר את הערמות ולסלק את כל  .16.3
 המכשולים שנותרו באתר כתוצאה מביצוע העבודות.    

וש ואחזקה בציוד/כלי באחריות הקבלן לקבל את כל האישורים התקופתיים הנדרשים ביחס לשימ .16.4
 עבודה מכאניים/חשמליים, ציוד הרמה, ציוד הגנה אישי, חומרים מסוכנים וכן הלאה.  

במהלך ביצוע העבודות וכן בסיום כל יום עבודה בכל חלק של האתר, מתחייב הקבלן למנוע נגישות  .16.5
 למפגעים בטיחותיים.

על הקבלן לבדוק תחילה את הביבים במקרה של ביצוע עבודות כלשהן בביבים או בשוחות קיימים,  .16.6
פי הוראות כל -על -והשוחות להמצאות גזים רעילים ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנובעים מכך 

 דין והרשויות.

על הקבלן לספק לעובדיו ו/או לפועלים מטעמו את כל ציוד ההגנה הנדרש לשם דאגה לבטיחותם  .16.7
 גלום בהם.ושלומם, בהתאם לאופי העבודות שתבוצענה והסיכון ה

המזמין רשאי להפסיק את עבודת הקבלן במידה וזו נעשית בתנאים בטיחותיים לא נאותים או לא  .16.8
אולם, אין בכך כדי לשחרר את הקבלן  מתאימים לדרישות הרשויות ו/או לדרישות המפקח.

 מאחריותו המלאה והבלעדית ביחס לבטיחות אתר העבודות. 

ות כדי להבטיח קיומם של תנאים בטיחותיים נאותים על הקבלן להסתייע בשירותי מהנדס בטיח .16.9
 של השוהים ו/או העובדים בו. 

 'ז כנספחעל מהנדס הבטיחות למלא ולחתום, בטרם ביצוע העבודות, על ההצהרה המצורפת  .16.10
 להסכם.

 הציבור ובזכויות בנוחות פגיעהמניעת  .17

הוא . לכן של המזמין השגרתיתבמקביל לפעילות  נהתתבצעשיכול והעבודות מודע לכך  הקבלן .17.1
לא והציבור  בנוחות ,שלא לצורךייגרמו פגיעה או מטרד, ביצוע העבודות לא כדי תוך , כי מתחייב

 . זאתהוא ינקוט בכל האמצעים כדי להבטיח כי תהא הפרעה שלא לצורך ציבורי כלשהו, ו

השגרתית של הדורשת הפרעה לפעילות  עבודהמראש כל ימים  7לתאם לפחות מתחייב הקבלן  .17.2
  ובכפוף לאישור המפקח. המזמין 

מראש ובכתב עם תיאום או פעולה שיש בה כדי לפגוע בצדדי ג' תבוצע רק לאחר מים  ניתוקי .17.3
 .המזמין

 קבלן עצמאי הינוהקבלן  .18
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 . מבצע את העבודות עבור המזמיןמצהיר, כי הוא בעל עסק עצמאי במסגרתו הוא הקבלן  .18.1

 .בלבד חוזההכשהוא כפוף להוראות בלן, הק אחריותבהעבודות תבוצענה כל  .18.2

ולקבלן לא תהיה כל סמכות להעסיק עובדים או  ידי הקבלן ייחשב כעובדו בלבד-שיועסק עלמי כל  .18.3
 להזמין שירותים בשם, מטעם או עבור המזמין. 

 ,מטעם המזמין או בשמו ,שום דבר האמור בחוזה לא יתפרש כמסמיך את הקבלן לקבל על עצמו .18.4
 איזו שהיא חבות או התחייבות.

 איסור העברת החוזה והעסקת קבלני משנה .19

הקבלן אינו רשאי להתקשר עם קבלן משנה ולא עם בני אדם, גופים, או קבוצות אנשים לביצוע  .19.1
חוזה וכן אינו רשאי להעביר חוזה זה והזכויות והחובות הנובעות ממנו, האיזו מהתחייבויותיו לפי 

 .ידי המזמין-עלים, אלא אם הוסכם הדבר בכתב ובמפורש כולן או מקצתן, לאחר/

מומחיותו והתאמתו של  ,לא יתפרש לעולם כאישור למקצועיותולקבלן משנה,  אישור של המזמין .19.2
 קבלן המשנה, והאחריות לכל התחייבויות הקבלן תחול על הקבלן.

ו האינטרס של אם לדעת ,המזמין רשאי בכל זמן לחזור בו מאישור הנ"ל להעסקת קבלן המשנה .19.3
  ידו. -במקרה כזה יפסיק הקבלן מיד את עבודתו של המועסק על המזמין מחייב זאת.

 למען הסר ספק, הקבלן לא זכאי לכל תשלום נוסף בגין עבודות קבלני המשנה מטעמו. .19.4

העברת זכויות מהשליטה בקבלן, בין בבת אחת ובין בחלקים, תחשב כ 20%מוסכם כי העברת  .19.5
 ר נעשה באישור מראש ובכתב של המזמין., אלא אם הדבאסורה

 העסקת עובדים .20

הוא לבדו ישא בכל וכי  ,בלבדשלו ידו הם עובדיו -הקבלן מצהיר שכל העובדים שיועסקו על .20.1
 פי כל דין.-חוזה או עלהפי -האחריות הנובעת מהיותו מעבידם על

תאם לסעיפי בכלל ובה 1953-בהתאם להוראות חוק עבודת נוער, התשי"גהקבלן מתחייב לפעול  .20.2
, 25, 24, 22 , 21, 20, 14, 13, 12, 11, 7, 6, 5, 4', א2, 2, 1סעיפים  , ובין אלה:החוק המפורטים להלן

 א.33 -ו 33

וימלא בקפידה אחר  ידו לצורך ביצוע העבודות-יועסקו עלשתשלומים לעובדים כל הישא בהקבלן  .20.3
 .חוקי העבודה השונים

, אם לדעת הקבלן עובדימי מכי יפסיק את עבודתם של  ,המפקח רשאי לדרוש מדי פעם מהקבלן .20.4
המפקח הם אינם מתאימים לביצוע העבודות. משדרש המפקח כאמור, חייב הקבלן להפסיק 

אחרים מתאימים. המפקח יהיה רשאי לדרוש מהקבלן להוסיף, בלאלתר את עבודתם ולהחליפם 
קבלן מתחייב להוסיף את וה ,אינו מספיק םמדי פעם בפעם עובדים, אם לדעת המפקח מספר

 ידי המפקח.-יקבע עליהעובדים הנ"ל תוך פרק הזמן ש

      מעביד-העדר יחסי עובד .21

ו/או עובד מעובדיו ו/או כל הקבלן או בתנאי מתנאיו, כדי ליצור בין  בחוזהמצהיר כי אין הקבלן  .21.1
יחסי עובד ומעביד או יחסי שותפות, וכי כל העובדים  ו(או מי מטעמהמזמין )אדם אחר מטעמו לבין 

בינם ואין בלבד הקבלן יהיו וייחשבו כעובדי הוראות החוזה לצורך ביצוע  י הקבלןיד-שיועסקו על
 יחסי עובד ומעביד, מכל מין וסוג שהוא.  וו/או מי מטעמהמזמין לבין 

כל חבות או אחריות ביחס לעובד ו/או לקבלני משנה  וו/או למי מטעמלמזמין מצהיר כי אין הקבלן  .21.2
 מטעמו ואף לא למי מטעמם. 
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וכל המסים וההיטלים החלים על המעביד בתור שכזה כל יתר הקבלן כל התשלומים לעובדי  .21.3
וישולמו הקבלן יחולו על  -הקבלן הסיכונים והאחריות בקשר עם ביצוע התחייבויות  ,ההוצאות

 לכך, בכל אופן וצורה.  תהא אחראיתלא מועצה והידו במלואם ובמועדם -על

כהגדרתו  ,כי עסקו אינו עסק למתן שירותי תיווך כ"א וכי הוא אינו קבלן כ"א ,מצהירהקבלן  .21.4
 . החוזהפי -ידי קבלני כ"א אינו חל עליו ו/או על השירות על-וכי חוק העסקת עובדים על ,בחוק

פי חוק העסקת -עלהמועצה תופנה כנגד שתובענה בגין כל המועצה מתחייב לשפות את הקבלן  .21.5
עובדים באמצעות קבלני כ"א ובגין כל נזק או הוצאה שהמועצה תאלץ לשאת בהם ו/או לשלם 

הקבלן ידי -על מהו/או מי מטעהמועצה פי החוק הנ"ל, בין אם תופנה כלפי -עלמתובענה כתוצאה 
 הקשור איתם.כל גורם ם או ידי צד ג' או עזבונם או יורש-או עלהקבלן ידי עובד של -ו/או על

ת, בין השאר, ומתבסס ,ההתקשרות עמו והתמורה המוסכמת במסגרתהידוע לו שמצהיר כי הקבלן  .21.6
  . אלה התחייבויותיווהצהרותיו נכונות על 

 מסירת/קבלת העבודות .22
בהתייחס לכל עבודה שתתבצע ע"י הקבלן הן בהתייחס למערכת קיימת והן בהתייחס למערכות  .22.1

 עבודות ישלים את ביצועלאחר שהקבלן   -צווי עבודה שיוצאו לקבלן מעת לעת שיותקנו ע"פ 
יודיע על כך בכתב למזמין ולמפקח.  , הואהתקנה של המערכת והתממשקות למערכת הקיימת

יום מיום קבלת הודעתו הנ"ל של הקבלן  15המפקח יקבע את המועד לבדיקת העבודות שיהיה תוך 
 ויודיע בכתב לקבלן על מועד הבדיקה.

כי הן בוצעו במועד והושלמו כמפורט  ,המפקח את העבודות וככל שהוא ימצא קבמועד שנקבע יבדו .22.2
  .(גמרתעודת  - הוא יאשר זאת בכתב )להלן ,חוזה ונתקבל אישור היועצים לכךהבתנאי 

, וכלשהנדרש לגביהן תיקון/שינוי בביצוע עבודות שלא בוצעו או יש צורך שככל שהמפקח ימצא 
ידחה עד ימסירת העבודות ומועד ידו -קבע עליידרוש המפקח מהקבלן לבצען תוך תקופת זמן שת

 המפקח.להוראות שלא בוצעו, בהתאם כאמור תיקונים והשהקבלן יוציא לפועל את כל העבודות 

המזמין יהיה רשאי להשתמש  בהן, לו אינם מונעים שימושואבעבודות ככל שעדיין נותרו ליקויים  .22.3
תוך מתן אפשרות לקבלן לבצע בכל המתקנים, הבמבנים והציוד שבוצע במסגרת העבודות באתר 

 בשימוש כאמור משום אישור על קבלת העבודות.ואולם, אין  את התיקונים.

התאם למנגנון המפורט לידי המועצה ו/או מי מטעמה, במערכת במועד המסירה יימסרו רכיבי ה .22.4
  להלן: 

 המערכת, הכולל תיעוד מקיף של רכיבי מתקן" עם השלמת העבודות יכין הקבלן "ספר  .22.4.1
קטלוגים מפרטים תעודות אחריות שמות אנשי קשר וטלפונים. הקבלן ימסור ספר אחד 

עותקים מושלמים מכל ספר  4לבדיקה והערות המפקח. לאחר תיקון הערות המפקח  יכין 
 וימסרם לנציג המועצה. 

 הסכם והמפרטים.החדשים עומדים בתנאי המערכת המפקח יבדוק האם רכיבי ה .22.4.2

 בעת קבלת פרויקט לביצוע יבוצעו התהליכים הבאים: .22.4.3

 היועץ יעביר לקבלן כתב כמויות מפורט לאתר  .22.4.3.1

 היועץ והקבלן יערכו סיור באתר  .22.4.3.2

 סקיצה להתקנה וטבלת ציודים לאישור היועץ.הקבלן יכין תכנון מפורט כולל  .22.4.3.3

 ביצוע ההתקנה בפועל. .22.4.3.4

 מסירה ליועץ. .22.4.3.5

 מבחני קבלה. .22.4.3.6
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 מסירה למועצה כולל תיק מתקן. .22.4.3.7

 הכנת חשבון בהתאם לאמור בפרק התמורה. .22.4.3.8

שהותקנו כמתאימים לתנאי החוזה על כל מסמכיו מערכת מצא המפקח את רכיבי ה .22.4.4
חדשים מערכת ה ביחס להתקנת רכיבי נספחיו והוראותיו תינתן לקבלן תעודת השלמ

"( ומועד ההשלמה יהיה מועד הודעת הקבלן על תעודת ההשלמהבאותו אזור )להלן: "
 מערכת השלמת ביצוע העבודות ביחס לאותו אזור. מצא המפקח שחלק מרכיבי ה

החדשים לא הותקנו או בוצעו בהתאם לדרישות המכרז תימסר לקבלן בכתב על ידי 
"( וכן מועד מחייב רשימת ליקוייםהמפקח רשימת תיקונים שינויים והשלמות )להלן: "

לביצוע העבודות הנדרשות לצורך קבלת תעודת השלמה. עבודות ההשלמה יבוצעו לא 
 נחיות המפקח .ימים מיום ההודעה ובהלימה לה 30 -יאוחר מ

לא ביצע הקבלן את התיקונים ו/או ההשלמות שפורטו ברשימת הליקויים תוך התקופה  .22.4.5
ועל פי שיקול דעתו המוחלט פקח שנקבעה על ידי המפקח או בכל מקרה בו לדעת המ

והסופי אין ביכולתו של הקבלן לבצע את התיקונים ו/או ההשלמות האמורים בתקופה 
יב משביעי רצון תהא רשאית המועצה  מבלי לגרוע מיתר סבירה ו/או באיכות ו/או בט

זכויותיה על פי החוזה ו/או כל דין לבצע את התיקונים ו/או ההשלמות ו/או כל חלק מהם 
בעצמה ו/או באמצעות כל גורם אחר. הוצאות ביצוע התיקונים ו/או ההשלמות כאמור 

ייבת לקבלן או יחולו על הקבלן והמועצה תנכה הוצאות אלה מהתשלומים אותם ח
 תקורה.  %10מערבויות הקבלן בתוספת 

אינם עומדים בסטנדרטים שנקבעו בנספחים הטכניים מערכת מצא המפקח כי רכיבי ה .22.4.6
להסכם, בין לאחר בדיקת מעבדה ובין באמצעות כל בדיקה אחרת, יחליף הקבלן את כלל 

 התקולים.חלקי המערכת 

עבדה כאמור לעיל. בעניין זה רשאית הקבלן יישא בהוצאות המועצה באשר לבדיקות המ .22.4.7
המועצה לקזז את עלות בדיקת המעבדה מהתשלום לקבלן. ולקבלן לא תהיה כל תביעה 

 או טענה מכל מין וסוג שהם בקשר להפסקת ביצוע העבודות כאמור.

 

מוסכם ומוצהר בזאת כי אין במתן תעודת השלמה ו/או בעריכת רשימת הליקויים כדי  .22.4.8
שהיא ישירה ו/או עקיפה  לליקוי שנשכח  -אחריות כלפי המועצהלשחרר את הקבלן מכל 

החדשים ובדיקתם על ידי מערכת או שהתגלה לאחר תהליך קבלת רכיבי ה לא נחשף
  המפקח. 

 הקבלןאחריות ושירות תקופת הבדק  .23

  ,הקבלן מתחייב לתקן .העבודותואיכות הקבלן אחראי באחריות מלאה ומוחלטת לטיב  .23.1
חודשים  13הליקויים שיתהוו או יתגלו בעבודות או בחלק מהן במשך ואת כל הפגמים  ,חשבונו-על

וזאת  -כל תקופת האחריות הקבועה בחוק המכר )דירות( אורך מיום מסירת העבודות למזמין וכן ל
( והכל בנוסף תקופת הבדק והאחריות - גם אם הוראות החוק הנ"ל אינן חלות על הקבלן )להלן

 ,ככל שתהיינה ,חריות הקבלן ו/או היצרן בהתאם לתעודות אחריות ספציפיותומבלי לגרוע מא
 לפריטי הציוד השונים.ביחס 

רק עם מועד סיום ביצוע מושלם של כל העבודות וקבלת  תחלמוסכם כי תקופת הבדק והאחריות  .23.2
 מהמפקח במסמכי המכרז.גמר תעודת 

דה והקבלן לא יתקן את הליקויים הליקויים הנ"ל. במי לתיקוןהמפקח יקבע אם הקבלן אחראי  .23.3
הערבויות ימים מיום שנדרש לעשות כן, יהיה המזמין רשאי לחלט את  7 -הנ"ל תוך לא יאוחר מ

 חשבונו של הקבלן.-על ,באמצעות אחר/ים ביןו, בין בעצמו ו/או לבצע את התיקוןשבידו 

ריות, קרי תקופה מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר ומוסכם בזאת כי במהלך תקופת הבדק והאח .23.4
יספק הקבלן למועצה תחזוקה  –של שנה שתחילתה ממועד קבלת אישור בדבר מסירת העבודות 

 . 2ב'ושירות ע"פ הוראות נספח  
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 –שירות אחריות ותחזוקה  .23.5

הקבלן יספק תחזוקת למערכת קיימת הינה החל ממועד חתימת הסכם זה, כאשר בשלב  .23.5.1
ראשון יתחזק הקבלן את המערכת הקיימת ולאחר מכן יתחזק כל מתקן ו/או מערכת 
שיותקן על ידו באתרים השונים, יחד עם המערכת הקיימת, כחלק בלתי נפרד משירותי 

 התחזוקה.  

 . ע"פ מפרט טכני –תחזוקה ואחריות  .23.5.2

 אחריות שירות ותחזוקה כאמור תנתן ע"י הקבלן לאורך כל תקופת ההסכם. .23.5.3

 לאורך כל התקופה כאמור יידרש הקבלן לספק שירות ותחזוקה לרכיבי מערכת הכל לפי המפרט .23.6
 רכיבי מערכת חדשים למען הסר ספק מובהר כי אספקת חלפים ל מפרט התחזוקה.הטכני ו

על חשבון הקבלן כחלק מאחריותו למוצרים המסופקים תיעשה האחריות החדשים במהלך תקופת 
 על ידו על פי החוזה.

 הגבלת הוצאות .24

רשאי לגרום לכל הוצאה, תשלום או חיוב בשם המזמין או עבורו בקשר לביצוע של אינו הקבלן  .24.1
 את הסכמת המפקח.  ,מראש ובכתב ,אלא אם קיבל לכך ,העבודות

לבדו אחראי הוא יהיה לעיל, כמפורט שם המועצה, מבלי לגרוע מן האמור לעיל, התחייב הקבלן ב .24.2
 .בגין כךלכל הוצאה, תשלום או חיוב 

 העבודות רסילוק יד הקבלן מאת .25

העבודות ולסלק את ידו של הקבלן ממנו ולהשלים  רהמזמין רשאי לבטל את החוזה, לתפוס את את .25.1
 לשם כך בכל הציודלהשתמש כן בעצמו או באמצעות קבלן אחר או בכל דרך אחרת ו ,את העבודות

ולהשתמש בתמורתם לכיסוי כל  ו, כולו או חלקו,, או למכור אותממנוחלק , או שבאתר העבודות
 סכום המגיע למזמין מהקבלן לפי החוזה, בכל אחד מהמקרים המנויים להלן:

 ימים ממועד דרישה.  4הפרת הסכם שלא תוקנה תוך  .25.1.1

 או לא ביצע הוראה של המפקח עןהפסיק את ביצו ,הקבלן לא החל בביצוע העבודותאם  .25.1.2
 ימים להוראות בכתב מהמפקח להתחיל או להמשיך בביצוע העבודות. 4ולא ציית תוך 

במועד  ןהמפקח סבור שקצב ביצוע העבודות איטי מדי כדי להבטיח את השלמתאם  .25.1.3
 הנדרשים.מפקח לנקוט באמצעים ה של ימים להוראה בכתב 4והקבלן לא ציית תוך 

החוזה, כולו או מקצתו, לאחר או העסיק קבלן משנה בביצוע כשהקבלן הסב את  .25.1.4
 בלי שניתנה לו הסכמת המזמין מראש ובכתב. ,העבודות

כשהקבלן פשט את הרגל או כשניתן נגדו צו קבלת נכסים או כשעשה סידור עם או לטובת  .25.1.5
)פרט לפירוק ללא חיסול עסקים, לשם יצירת גוף  -נושיו, ובגוף מאוגד, כשהגוף בפירוק 

או הוגשה כנגדו תובענה לצו  ,מסוג כלשהו ו/או חיסול עסקים באופן אחר -מאוגד אחר( 
 ימים. 30פירוק קבוע ו/או זמני ו/או לצו כינוס נכסים קבוע ו/או זמני, שלא הוסרו תוך 

שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן נתן או  ,להנחת דעתו ,כשיש בידי המזמין הוכחות .25.1.6
  הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר לחוזה.

לאחר פרסום תוצאות המכרז וחתימה על הסכם ההתקשרות נפתח הליך משפטי ככל ש .25.1.7
שעניינו המכרז ו/או ככל שהתברר כי החלטת ועדת המכרזים התקבלה על בסיס מידע 

 .מוטעה
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 משום ביטול החוזה  יהוולא ממנו, כאמור לעיל, העבודות וסילוק ידו של הקבלן  רתפיסת את .25.2
 .לפי העניין -והקבלן ימשיך לחוב בכל התחייבויותיו  ידי המזמין-על

על עקב סילוק ידו של הקבלן מאתר העבודות, כאמור לעיל, תחולנה הוצאות השלמת העבודות  .25.3
 הוצאות מינהליות וכיו"ב.תמורה לב 20%בתוספת של  ,הקבלן

יום על כך לקבלן ויציין  20יודיע המפקח בכתב תוך , כאמור ,העבודות רתפס המזמין את את .25.4
ואת פירוט  העבודותבהודעה את הערך המשוער של חלק העבודות שבוצע עד למועד תפיסת אתר 

 במקום אותה שעה. ההציוד שהי

 רהמפקח לדרוש מהקבלן בכתב לסלק מאת רשאי ,בו ציודוהיה העבודות  רתפס המזמין את את .25.5
-ימים, רשאי המזמין על 7ואם לא ציית הקבלן לדרישה זו תוך  ו,חלקאו  ולוכ ,העבודות את הציוד

יהיה אחראי לכל והמזמין לא יראה בעיניו יהעבודות לכל מקום ש רחשבון הקבלן לסלקם מאת
מזכותו של המזמין להשתמש בציוד או אינן גורעות אלו . הוראות לציודיגרם ינזק או אובדן ש

 והמזמין לא יהיה חייב לשלם לקבלן סכום כלשהו בקשר לחוזה. ולמכר

למזמין והנמצא ברשותו או  ךהשיי את הציודימים  7יחזיר הקבלן למזמין תוך  ,בוטל החוזה .25.6
 בין במישרין ובין בעקיפין. ,בשליטתו

 קנסות .26
טבלה שלהלן, יחוייב בקנס, בהתאם לאמור הפר הקבלן אחת או יותר מההפרות המפורטות ב .26.1

 בטבלה שלהלן. 

 מובהר בזאת, כי אין בהטלת קנס כאמור כדי לגרוע מכל זכות מזכויות המועצה. 
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 הפיצוי המוסכם תיאור ההפרה

 לכל יום.₪,  2,500 ביצוע עבודות ללא צו התחלת עבודה/ היתר בניה

 יום. לכל₪,  2,500 ביצוע עבודות ללא אישור משטרה.

 לכל יום.₪,  1,000 שעות לפני תחילת העבודה. 24אי דיווח, בכתב, על תחילת עבודה בכתב לפחות 

 , לכל מקרה ולכל יום.1,500 הצבת הסדרי תנועה בניגוד לאישור משטרה.

 לכל מקרה ולכל יום.₪,  500 אביזרי בטיחות מוצבים בניגוד לתוכנית.

 יום. לכל₪,  500 אי שימוש ביומן עבודה.

 לכל מקרה.₪,  2,500 חסימת כבישים ומדרכה ללא אישור.

 לכל מקרה.₪,  2,000 שימוש במים ללא שעון.

 לכל יום.₪,  1,000 מעברים חסרים/ לא תקינים להולכי רגל.

 לכל מקרה ולכל יום.₪,  500 ערמת עפר/ פסולת חוסמת חלקית כביש/ מדרכה ערמה לא מגודרת.

 לכל מקרה ולכל יום.₪,  500 פסולת. אי פינוי ערימת עפר/

 לכל מקרה ולכל יום₪,  500 תמרורים פגומים/ לא תקינים.

 לכל מקרה ולכל יום.₪,  500 פודות.א -פועלים ללא חולצה עם שם הקבלן

אביזרי בטיחות חסרים: תמרורים, גדר רשת, תאורה, פנסים מהבהבים, מחסום 
 כיו"ב אביזרי בטיחות.ניו ג'רסי, שילוט להכוונת הולכי רגל ו

 לכל מקרה ולכל יום.₪,  500

 לכל יום איחור.₪,  1,000 אי רישום מנהל עבודה במשרד התמ"ת.

לכל מקרה, לכל יום איחור ₪,  1,000 אי ציות להוראות המפקח.
 במילוי הוראת המפקח.

 לכל יום איחור. ₪  1,000  איחור בלו"ז ביצוע 

 לכל יום.₪,  1,500 מסירת העבודות על פי לוח זמנים שנקבע.איחור בביצוע תיקון לאחר 

אי פינוי הציוד, המכשירים, החומרים והחפצים מאתר העבודה בתום ביצוע 
 העבודות

 לכל יום.₪, 2,500

 לכל מקרה ולכל יום.₪,  1,000 אי פינוי פסולת/ מפגעים מאתר העבודה בגמר יום עבודה.

 לכל יום עיכוב.₪,  5,000 הקבלן לתשתיות ציבוריות.אי תיקון נזק שנגרם על ידי 

לתקלה  במפרט טכני )פרק תחזוקה/שירות( כפי שפורט  SLA-אי עמידה ב
 שעות עד תיקון התקלה 4ומתחדש כל  קריטית

 

 ש"ח 2000

 שהלתקלה ק  במפרט טכני )פרק תחזוקה/שירות( כפי שפורט  SLA-אי עמידה ב
 קלהשעות עד תיקון הת 8ומתחדש כל 

 ש"ח 1500

לתקלה  במפרט טכני )פרק תחזוקה/שירות(  כפי שפורט  SLA-אי עמידה ב
 שעות עד תיקון התקלה 48ומתחדש כל קלה.

 ש"ח 1000
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 העבודות או פינויו רניקוי את .27

 ,המפקח כל פסולתלו העבודות ומכל שטח שיורה  רהעבודות יסלק הקבלן מאת ביצוע במהלך .27.1
שתמשו בהם, ובעת גמר העבודות יפנה את האתר מכל אדם וחפץ האשפה וחומרים אחרים שלא 

 רישאיר את אתו וציוד, בניה, חומרים עודפים, לכלוךהחומרי לרבות  ,ציודהל את כויסלק ממנו 
 להנחת דעתו של המפקח.  ,העבודות במצב נקי ומסודר

 ובהתאם להוראות כל דין.  חשבון הקבלן-על ,עשה לאתר מוסדר ומאושרייפסולת הפינוי  .27.2

 ןחשבו-על ,ידי אחר-בעצמו או עללעשות כן המזמין רשאי  ,העבודות רלא פינה הקבלן את את .27.3
 הקבלן.

הם רכוש המזמין והקבלן יעבירם  למזמיןמוסכם, כי כל עודפי העפר ו/או החומרים שסופקו  .27.4
 .אלווירכזם במקום שיורה לו המזמין ובכל מקרה הקבלן אינו רשאי למכור עודפי עפר 

אישור המפקח לסיום גמר ולקבלת העבודות הינו תנאי מוקדם להוצאת תעודת  רפינוי את .27.5
 העבודות.

 אחריות לנזיקין .28

שייגרם למועצה, או למי מטעמה או לכל גוף מטעמם ו/או לכל צד שלישי הקבלן אחראי לכל נזק  .28.1
כתוצאה ממעשה או מחדל מצד הקבלן, הנובעים, במישרין או בעקיפין, מביצוע , ו/או לכל עובד

העבודות או בקשר אליהן, בין במהלך ביצוע העבודות, בין בתקופת הבדק והאחריות ובין לאחר 
 ידי עובדיו, שלוחיו או כל הנתון למרותו.  -ידו ובין אם נגרם על-ן אם נגרם עלמכן, בי

 בהשבת המצב לקדמותו. וישא לבדו בכל העלויות הכרוכות בתיקון הנזקים כאמור יהקבלן  .28.2

הקבלן יהיה חייב לשפות את המועצה בגין כל נזק שייגרם או עלול להיגרם כאמור, מיד עם  .28.3
פי כל -או על החוזהפי -מבלי לגרוע מזכויות המזמין עלוזאת  -לכך  דרישתה הראשונה של המועצה
 דין לכל תרופה או סעד אחרים.

ביחד או לחוד, הרי שהקבלן לא יהיה רשאי  ,כנגד המזמין והקבלן הסכםל בקשר תובענההוגשה  .28.4
 ללא אישור מראש ובכתב של המזמין. -להתפשר  או להסדיר

מועצה או הקבלן בענין זה יחולו על הקבלן והקבלן מתחייב כלל ההוצאות המשפטיות בגין ייצוג ה
לפעול בשיתוף פעולה עם יועמ"ש המזמין בענין זה. בנוסף, הקבלן מתחייב לשאת בכל תשלום 

 שייפסק כנגד המועצה בגין תובענה כאמור.

 התמורה .29

עת בהתאם להצלקבלן תמורה תשלם  המועצהבתמורה למילוי התחייבויות הקבלן על פי ההסכם,  .29.1
  -כמפורט להלן הקבלן במכרז )נספח ח'(

)כולל מערכות שיסופקו ע"י  מערכת קיימתתחזוקה של אחריות ותשלום שנתי עבור  .29.1.1
חודשים/ תשלומים  12 -לשנה, בחלוקה ל₪ , בסך של __________________  הקבלן(

 לחודש. ₪ שווים, קרי ________________ סך של _________________ 

, קרי לאחר אישור קבלה השניהתשלום זה ישולם לקבלן במהלך תקופת ההסכם 
 חודשים. 36למערכות והתממשקות למערכת הקיימת ולמשך עד 

 

וזאת מבלי לגרוע מזכות ₪  20,000 הפרה של סעיף יסודי/ מהותי בהסכם 
המועצה לביטול ההסכם וכן מקיזוז 
נזקים שנגרמו למועצה כתוצאה 

 מההפרה 
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בנוסף לתשלום ככל שהמועצה תאריך את ההסכם לתקופות נוספות,  תשלם המועצה  .29.1.2
בפועל  הנגזרת משווי כספי )עלות 6%תוספת שלא תעלה על   לעיל 29.1.1הקבוע בסעיף 

  -חדשות שהותקנו ע"י הקבלן בפועל וכמפורט להלן  ללא מע"מ( של מערכות

לקראת תום תקופת ההסכם, תערך בחינה של עלות כספית כלל המערכות  .29.1.2.1
ע"פ חשבונות  –החדשות אשר סופקו בפועל ע"י הקבלן במסגרת הסכם זה 

סופיים ששולמו בפועל לקבלן בגין עבודות הקמת מערכות ואישורים על ביצוע 
 ההתקנות. 

החליטה המועצה להאריך את תקופת ההסכם, תשלם המועצה לקבלן תוספת  .29.1.2.2
 אחוזית כמפורט לעיל. 

לא כולל מע"מ  תשלם ₪  100,000הותקנו בפועל מערכות בעלות של  -לדוגמא 
 ₪ .  600המועצה תוספת של 

הצדדים יהיו רשאים להסכים על תמורה הנמוכה מכך, אולם התמורה לא תעלה 
 על התמורה הקבועה בהצעת הקבלן במכרז. 

בהתאם להיקף מערכות שהותקנו  –התחשבנות ע"פ סעיף זה תעשה אחת לשנה  .29.1.2.3
ע"י הקבלן בפועל ע"פ הסכם זה  בשנים קודמות. קרי, ככל שהמועצה תאריך את 

הנ"ל יתבצע בהתייחס לשלוש שנים ראשונות. ככל  –רביעית ההסכם לשנה 
 הנ"ל יתבצע בהתייחס לארבע שנים קודמות.  –שהוארך ההסכם לשנה חמישית 

תשולם גם היא  –תוספת התמורה כאמור, אשר תחושב בתחילת כל שנת הארכה  .29.1.2.4
 תשלומים/חודשים.  12 -בחלוקה ל

שסופקו בפועל, ככל שסופקו, ע"פ  תמורה ע"פ הצעת המחיר במכרז, בהתייחס לרכיבים .29.1.3
 הזמנת  עבודה. 

למען הסר ספק, מובהר ומודגש בזאת כי המחירים כוללים אחריות לתיקונים, לרבות  .29.1.4
כלים, ציודים מתכלים מנופים וכלי עזר לביצוע העבודות תיקונים, חלפים, ציוד 

וכל העלויות השונות. כן מובהר בזאת כי עלות השירות ותחזוקה  כולל תיקונים הנדרשות 
 וחלפים, ללא תוספת תשלום.   

הסכומים המצוינים לעיל יהוו את סך התמורה עבור השירותים נשוא הסכם זה ולא ישולם כל  .29.2
 (.התמורה -תשלום נוסף לקבלן )להלן ביחד 

פועל. לא תשולם תמורה עבור שירות/ מוצר שלא למען הסר ספק, התשלום הינו עבור ביצוע ב .29.3
 סופק. 

לחודש שלאחריו חשבון ובו יפורט  5 -הקבלן יגיש למועצה בתום כל חודש ולא יאוחר מיום ה .29.4
החשבון בגין השירותים בחודש שחלף בצירוף חשבונית מס על הסכום הכולל. במסגרת החשבון 

 של אספקת מערכות.   יש לערוך פילוח בין סעיף תחזוקה לסעיפים/ רכיבים

 המפקח. ע"י שיידרש בנוסף יצרף הקבלן לחשבון, כל דו"ח נוסף  .29.5

 תנאי יהווה ידו על החשבון ואישור לתשלום, חלקו או כולו, ויאשרו החשבון את יבדוק המפקח .29.6
 .תשלום כל לביצוע

המפקח כנגד המצאת מועד אישור יום מ 45כל החשבונות ישולמו בתנאי תשלום שוטף + עד  .29.7
 בונית מס על ידי הקבלן.חש

התמורה תשולם לקבלן רק כנגד הצגת חשבונית מס כדין והמזמין רשאי לשלם את המע"מ במועד  .29.8
 הקבוע בחוק להעברתו לרשויות המס.

מכל התשלומים אשר ישולמו לקבלן על פי חוזה זה ינוכה כל מס ו/או היטל ו/או תשלום חובה  .29.9
 אחר אשר יחול על פי דין במועד התשלום.
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הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת, כי התמורה המפורטת לעיל הינה מלאה סופית וכוללת את מלוא  .29.10
התשלומים להם זכאי הקבלן ללא יוצא מן הכלל, כי התשלומים המפורטים בסעיף זה הינם 
התשלומים היחידים להם זכאי הקבלן בגין מילוי מלא ומושלם של ביצוע כל התחייבויותיו 

חוזה זה וכי המועצה אינה חייבת בתשלומים נוספים כלשהם לקבלן בגין  המוטלות עליו על פי
 ביצוע העבודות על פי חוזה זה.

התמורה בהסכם תוצמד למדד המחירים לצרכן וזאת החל מתקופת האופציה, ככל שתמומש. מדד  .29.11
החודשים הראשונים  36הבסיס הינו המדד הידוע במועד חתימת ההסכם. למניעת ספקות, במהלך 

 יחולו הצמדות /התייקרויות ביחס לתמורה.לא 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המועצה תהיה רשאית לבצע הזמנת עבודה לשירותים נוספים/ פרטים  .29.12
משווי ההתקשרות וזאת באמצעות  25%נוספים הנדרשים לצורך ביצוע השירותים, בהיקף של עד 

ימסור הקבלן  –יט/ שירות נדרש הזמנות עבודה נפרדות שיוצאו לקבלן. ככל שלא נכלל מחיר לפר
הצעת מחיר לאישור המפקח וגזבר המועצה. למען הסר ספק, רק הצעות מחיר מאושרות והזמנות 
עבודה מאושרות יחייבו את המועצה. המועצה לא מתחייבת להזמין פריטים נוספים ו/או לנצל את 

ירותים נוספים אלו אפשרותה ע"פ הסכם זה להגדלת היקף העבודות והיא תהיה רשאית לבצע ש
 באמצעות כל גורם, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי. 

 ביטוח .30

לעיל( ועל פי דין, מיד עם מתן  38מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על פי חוזה זה )לרבות סעיף  .30.1
הצו להתחלת העבודות יהיה על הקבלן לערוך ולקיים על שמו ועל שם המזמין וכל הבאים מטעמם 

בהמשך כאשר הביטוחים יערכו על חשבונו של הקבלן באמצעות חברת את הביטוחים המפורטים 
 .ביטוח מוכרת ובעלת מוניטין למשך כל תקופת ביצוע העבודות

 בהתאם להוראות נספח אישור קיום ביטוחים.לכל הפחות הביטוחים כאמור הינם  .30.2

ה לבטל מובהר בזאת כי ככל שבוטלה אחת מפוליסות הביטוח ולא חודשה במיידית רשאית המועצ .30.3
 הסכם זה.

ו/או עובדיה" )+סעיף חבל מודיעין  לכל הפוליסות יתווסף לשם המבוטח: "המועצה האזורית  .30.4
היה והעבודות מתבצעות בשטחי  אחריות כלפי צד שלישי(. –אחריות צולבת ביחס לפרק ב' 

היישובים, יתווסף לשם המבוטח .... ו/או הועדים המקומיים שבתחומם מתבצעת העבודה ו/או 
 האגשח"ים שבתחומם מתבצעת העבודה ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם.

 המצ"בהנוסח מסמך מחברת הביטוח, עפ"י  , במעמד חתימת הסכם זה,הקבלן ימציא למועצה .30.5
 , אשר יכלול בין השאר:כנספח ג' 

כ"מוטב" בפוליסה, וכי בכל מקרה של חבל מודיעין  אישור על הוספת המועצה האזורית  .30.5.1
 יצוי עפ"י פרק א' )ביטוח הרכוש( הפיצוי ישולם אך ורק לפקודתה.פ

 אישור שקיים ביניהם הסדר לתשלום הפרמיות. .30.5.2

השינוי / הביטול לא ייכנס לתוקף  -אישור שבכל מקרה של שינוי ו/או ביטול הפוליסה  .30.5.3
חבל יום ממועד מתן הודעה על כך במכתב רשום למועצה האזורית  60בטרם חלפו 

 .מודיעין

יום לפני תום תוקפו של כל  15הקבלן מתחייב להמציא למועצה אישור חדש לפחות 
 אישור, כל עוד ההסכם תקף.  

הביטוחים הנזכרים לעיל הינם דרישות מינימום בלבד והקבלן רשאי לבצע ביטוחים נוספים  .30.6
 כראות עיניו, על מנת לכסות את אחריותו, כנזכר לעיל.
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יד המזמין והמזמין לא יידרש להפעיל -ס לכל ביטוח הנערך עלביטוחים אלו הינם ראשוניים ביח .30.7
 את ביטוחיו. 

בכל מקרה של אירוע בו תאלץ המועצה לשלם את דמי ההשתתפות העצמית שבפוליסת הביטוח  .30.8
הקבלן מתחייב להחזיר מיידית למועצה את  -ו/או כל תשלום אחר אשר הקבלן חייב לשאת בו 

 הסכום שיידרש על ידו.

 ית לקזז את הסכומים הנ"ל, מכל סכום המגיע לקבלן.המועצה רשא .30.9

 אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מאחריות הקבלן עפ"י הסכם זה. .30.10

יעביר לו המזמין את  –תיקן הקבלן את הנזק המכוסה עפ"י הפוליסה לשביעות רצון המזמין  .30.11
 תגמולי הביטוח שקיבל, או שעתיד לקבל, מחברת הביטוח.

 בטחונות .31

עבודות התיקון בתקופת כלל העבודות ולביצוע להבטחת ביצוע  ,י התחייבויות הקבלןלשם הבטחת מילו
 :, כמבואר להלןהבדק והאחריות, ימסור הקבלן למזמין את הבטחונות

 ערבות בנקאית להבטחת ביצוע התחייבויות הקבלן 

ת ערבולהבטחת ביצוע התחייבויות הקבלן וביצוע מושלם של העבודות, ימסור הקבלן למזמין  .31.1
 יאושר מראש ' ש2נספח דבנוסח  ,בלתי מותנית, ערוכה לטובת המזמין ,בנקאית אוטונומית

ידי הלשכה המרכזית -ידי המזמין, כשהיא צמודה למדד המחירים לצרכן המתפרסם על-על
ידוע במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז המדד הכאשר המדד הבסיסי יהיה  ,לסטטיסטיקה

 (.ערבות הביצוע -)להלן ₪   150,000ך של ושתהיה בס

 חוזה.התקפות /הינה תנאי הכרחי לחתימת הביצוע, כאמור לעיל,מסירת ערבות  .31.2

 והיא תוארך מעת לעת לפי דרישת המזמין.  ,ההסכםלמשך כל תקופת הביצוע הינו תוקף ערבות  .31.3
 .תום תקופת ההסכם תוחזר לקבלן רק לאחר הביצוע ערבות 

 חריותערבות בנקאית לתקופת הבדק והא

להבטחת טיב העבודות, ביצוע תיקונים ואחריות הקבלן ביחס לעבודות ובתקופת הבדק  .31.4
ערוכה לטובת  ,ימסור הקבלן למזמין ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותניתוהאחריות, 

 ,כשהיא צמודה למדד המחירים לצרכן י המזמין,יד-יאושר מראש על' ש3נספח דבנוסח  ,המזמין
(. ערבות הבדק - לענין זה יהיה המדד הידוע בעת אישור החשבון הסופי )להלן כאשר המדד הבסיסי

  

מסירת מיד לאחר  םשתחילת ,)שלושה עשר חודשים( חודשים 13בתוקף למשך הבדק תהא ערבות  .31.5
משווי העבודות/ מתקנים שסופקו בפועל. ערבות  5%שיעור העבודות ושיעורה/סכומה יהיה ב

 תמורה.הלמזמין עם מסירת העבודות וכתנאי לתשלום יתרת  תמסרהבדק 

והאחריות, אזי יארך מעבר לתקופת הבדק יתיקונם שישנם ליקויים בעבודות  ,אם לדעת המפקח .31.6
בתקופה/ות נוספת/ות הבדק הקבלן יאריך את תוקף ערבות והאחריות ותוארך תקופת הבדק 

  לפי קביעת המפקח. -בהתאם 
לגבי עבודה והאחריות תוארך תקופת הבדק  -בודת תיקון בתקופת הבדק בכל מקרה שבו תבוצע ע

חודשים נוספים מיום סיום ביצוע עבודות התיקון וערבות הבדק והאחריות  13זו לתקופה של 
 תוארך בהתאם.

של  ןג תוקפופיאו ש ,או איזה מהן ,בכל מקרה שהמזמין יעשה שימוש בערבויות הבנקאיות .31.7
מוש יימים מיום הש 7 -ייב הקבלן להמציא למזמין תוך לא יאוחר ממתח הבנקאיות,הערבויות 

בערבות הבנקאית, ערבות בנקאית חדשה הזהה במהותה ובשיעורה לערבות בנקאית בה נעשה 
 מוש או שפג תוקפה.יש
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 סמכויות המועצה  .32

 פי כל דין. -דבר האמור בחוזה זה אינו גורע מסמכויות ו/או זכויות שלטוניות/ציבוריות של המועצה על

 קיזוז .33

 או תשלוםחוזה הפי -רשאי לקזז כל חוב, בין קצוב ובין שאינו קצוב, המגיע לו מן הקבלן על המזמין .33.1
 פי כל דין.-או על

קבלני לאו  לספקיםלקזז כל סכום אשר הקבלן חב  -בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי  -רשאי  המזמין .33.2
ידי קבלני המשנה -ביצוע עללזרז פי דין, על מנת לזרז אספקת חומרים או שירותים או -משנה, על

  הקיזוז אליהם.סכום ולהעביר את 
אולם יודגש, כי אין בכך משום יצירת יחסים משפטיים בין קבלני המשנה ו/או הספקים לבין 

יצירת אחריות של המועצה כלפי צד שלישי כלשהו וכי הדבר נועד אך כדי לזרז המועצה או משום 
 את ביצוע אספקת השירותים. 

הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותו של המזמין לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת ואינן  .33.3
 . דין או מכחהעומד לרשות המזמין כלפי הקבלן מכוח חוזה  או אמצעיגורעות מכל סעד, /פוגעות

 השתק -מניעות  -ויתור  .34

אלא אם  ,חוזה, לא יהיה להם תוקףבכל הנחה, שינוי, ביטול, תוספת, ויתור או אורכה של הוראה  .34.1
 ידי הצדדים.-עלנעשו מראש, בכתב, במפורש ונחתמו כדין 

התחייבות בכתב ובע"פ וכו' שאינם או הסכמות  ,הצדדים לחוזה לא יהיו קשורים בכל הצהרה, מצג .34.2
 נכללים במפורש בחוזה זה.

חוזה במקרה מסוים, לא תהווה תקדים ההסכמה כלשהי מצד המזמין או המפקח לסטות מתנאי  .34.3
כלשהו ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר, והוא הדין בכל מקרה בו לא השתמש המזמין 

 חוזה.הפי -או המפקח בזכויות המסורות לו על

 מס ערך מוסף .35

פי החוזה, אינם -חוזה או בכל תוספת לו וכן כל תשלום לו זכאי הקבלן עלכל המחירים הנקובים ב .35.1
 , אלא אם נכתב במפורש אחרת. כוללים בתוכם מס ערך מוסף

 יגיש הקבלן למזמין יצויין בנפרד סכום מס ערך המוסף החל על החשבון.שבחשבונות  .35.2

ידי המזמין -על כפי שיאושר ,המזמין ישלם לקבלן את מס ערך המוסף החל על סכום החשבון .35.3
 והמזמין רשאי לשלם את מס הערך המוסף במועד הקבוע להעברתו לשלטונות מע"מ.

 הקבלן ימציא למזמין חשבונית מס על הסכום האמור. .35.4

 ידי הקבלן כדין לשלטונות המס.-סכומי מס ערך מוסף שישולמו כאמור יועברו על .35.5

 המועצה כמפעל חיוני  .36

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמועצה מוכרת כ"מפעל חיוני" ו/או "כמפעל למתן שירותים קיומים" והקבלן 
מתחייב בזאת כי במידה ויוכרז ע"י הרשויות המוסמכות אחד המצבים בהתאם להוראות אחד או יותר 

  -מהחוקים הבאים 

ם )סמכויות מיוחדות( הכרזה על מצב חירום על ידי השר המוסמך לכך כאמור בתקנות שעת חירו .36.1
 .1973-תשל"ד
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 .1951-ג לחוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א9הכרזה על מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף  .36.2

-א לפקודת המשטרה )נוסח חדש(, תשל"א90הכרזה על אירוע כאירוע אסון המוני כהגדרתו בסעיף  .36.3
1971. 

 ה.לחוק יסוד הממשל 38הכרזה על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף  .36.4

ו/או הוראת כל דין  1967-אזי, תחולנה הוראות הנ"ל ו/או הוראות חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז
 רלבנטי אחר, גם על עובדי ו/או שירותי ו/או כלי הקבלן המשמשים לצורך ביצוע העבודות נשוא חוזה זה

 תחולת חוק החוזים .37

  .1970-חוזה(, התשל"א על חוזה זה יחולו הוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת

 כתובות הצדדים .38

או בפקס'/דוא"ל )כולל  כתובות הצדדים להסכם זה הן כמצוין במבוא לו. כל הודעה שתשלח בדואר רשום 
, תחשב כאילו הגיעה או בדואר אלקטרוני עם אישור מסירה על פי הכתובת לאחד הצדדיםוידוא קבלה( 

 שעות ממועד המשלוח. 72לצד המכותב בתוך 

 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 

  ___________________   ____________________ 
 הקבלן         המזמין                

 
 

 תאגיד שהקבלןאישור עו"ד במקרה 

אני הח"מ עו"ד ________________, מאשר כי הסכם זה נחתם בפניי ביום __________ ע"י 
, וחתימתם, בצירוף הקבלןמורשי החתימה של  -_______________________ת.ז __________________ 

       לכל דבר ועניין. הקבלן, מחייבת את הקבלןחותמת 
         

 ____________, עו"ד       
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 ב'נספח 

        

 מפרט טכני 

 

  

הקמת מערך שליטה ובקרה, אספקה 
 התקנה, הפעלה ותחזוקה של 

 מערכת טמ"ס ושו"ב

 חבל מודיעין

 

 

 2020 אפריל
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 תאור הפרויקט ותכולת העבודה –כללי 

 הפרויקט תאור – כללי

הביטחון הטכנולוגי באתרים מועצה אזורית חבל מודיעין מעוניינת להקים מרכז שליטה ובקרה ולהרחיב את מערך 
 שבשטח שיפוטה.

 קיים מצב

 בישובי המועצה הותקנו מערכות שונות כפי שייפורט בהמשך

 מערכות אלו כוללות:
 בשטחים ציבוריים במושבים: מערכות טמ"ס.ו אתרי המועצה 

 

 נדרש מצב 

 חדשות. במסגרת מכרז זה המציע יידרש לספק שרות ואחריות למערכות הקיימות ולהתקין מערכות

ומערכות הקלטה וניהול וידיאו  Digivodמערכות הטמ"ס שיותקנו, יתממשקו למערכות קיימות תוצרת 
(NVR/VMS ).יהיו שווה ערך 

 למעט מקרים מיוחדים שיאושרו ע"י המזמין או היועץ. IPכל המערכות החדשות שיותקנו יהיו מבוססות 

 במסגר הפרויקט יותקנו המערכות הבאות:
  טמ"ס.מערכות 

 .מערכות כריזה 

  מערכות לזיהוי מספרי רכבLPR. 

 מערכות גיבוי חשמל, אל פסק 

 .מערכות לאספקת חשמל חלופיות באמצעות מטענים ואו סולארית 

  מערכת שליטה ובקרה התומכת בניהול מערכות ומפותGIS. 

 מערכות תקשורת אלחוטית./ או קווית (IPVPN.) 

  מערכת לניתור וחסימת נסיונות פריצה( לרשתCyber.) 

למערכת שליטה ובקרה מרכזית )שו"ב( במוקד מרכזי  IPVPNכל המערכות יחוברו בתקשורת אלחוטית או קווית 
 של המועצה.

 תהליך מימוש 
 יעביר לקבלן כתב כמויות מפורט לאתר ו/או נציג המועצה היועץ  .1

 והקבלן יערכו סיור באתר ו/או נציג המועצה היועץ  .2

 .ו/או נציג המועצה מפורט כולל סקיצה להתקנה וטבלת ציודים לאישור היועץהקבלן יכין תכנון  .3

 ביצוע ההתקנה בפועל. .4

 .ו/או נציג המועצה מסירה ליועץ .5

 מבחני קבלה. .6

 מסירה למועצה כולל תיק מתקן. .7

 הכנת חשבון בהתאם לאמור בפרק התמורה. .8
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 טמ"ס, תוכנות ניהול ושרתים   -  1פרק 

 דרישות אבטחה במצלמות, ציוד טמ"ס ואביזרים נילווים.
" שהופץ ופורסם  צמצום סיכוני סייבר ממצלמות אבטחהכל ציוד הטמ"ס יעמוד במצטבר בכל הדרישות מתוך מסמך "

 .2018ע"י מערך הסייבר הלאומי, משרד ראש הממשלה באפריל 
ע"ח המציע עבור כל פריט, המעבדה תיבחר ותאושר המזמין יהיה רשאי לבקש אישור מעבדה בלתי תלויה לתנאי זה 

 מראש ע"י המזמין בלבד ולמציע לא יהיו שום טענות בנוגע לקביעה זו.
 כללי -תיאור המערכת  

  , משולבת בהקלטה. C.C.T.Vהמערכת מיועדת לצפייה בשיטת ה
מית באמצעות מסך המצלמות מחוברות לשרתי הקלטה המותקנים בכל אתר. שרתי ההקלטה יאפשרו צפייה מקו

 מקלדת ועכבר. בנוסף, במידת הצורך יחוברו השרתים בתקשורת אלחוטית או קווית למוקד מרכזי.
 ההקלטה תהא רציפה או על פי אירועים ו/או הגדרת המשתמש.

 .24/7ימים רצוף  30ולמשך  P1080ברזולוציה פריים לשנייה  60~30המערכת תקליט את כל המצלמות במהירות של 
ערכת המוצעת להיות בעלת יכולת התממשקות לתוכנת מערכת שליטה ובקרה על מנת לאפשר הקפצת מצלמות על המ

 כאשר מתקבלת התראה כלשהי ממערכת בקרת הכניסה וגילוי הפריצה.
הצעת המחיר תכלול את כל המרכיבים הדרושים להפעלת מערכת ההקלטה כדרוש בתיאור זה. למחיר במפרט לא 

נוסף, באחריות הקבלן לדווח ליועץ במידה ודרושים אביזרים נוספים להפעלת המערכת, טרם יתווסף שום תשלום 
 הגשת הצעת המחיר.

 ותכונות שרת ההקלטה. IPמערכת ניהול ווידאו  .1

 תוכנה .1.1

תוכנת המערכת תהיה ידידותית להפעלה, הפעלת המערכת תתאפשר באמצעות מסכי מגע, עכבר, מקלדת  .1.1.1

 ו/או ג'ויסטיק.

 FULL HD1080Pמצלמות  50תוכנת המערכת תפעל על שרת  שיוגדר בהמשך, ותאפשר חיבור של לפחות  .1.1.2

, במקביל צופים לצפייה ע"י קליינטים נוספים בשידור FPS 60~30לצפייה והקלטה בקצב תמונות  שבין 

 חי או מאחזרים וידיאו מוקלט.

דיסק המחשב או דיסק רשת מכל אחת תוכנת המערכת תאפשר אחזור קטעי ווידאו שהוקלטו ונשמרו ב .1.1.3

מהמצלמות המחוברות למערכת. האחזור יתאפשר במשולב עם צפייה בשידור חי באותו מסך או במסך 

נפרד המערכת תאפשר חיפוש מהיר ורציף של אירועים על ציר הזמן ללא צורך בבחירת תאריך ושעה. 

ים שהוגדרו לו בלבד או מסכים המערכת תאפשר גישה למשתמשים ע"פ הרשאות כל משתמש יראה מסכ

 שהוגדרו כמשותפים לכל משתמשי המערכת.

 קליינטים. 50התוכנה תתמוך בחיבור והפעלה מקבילה של לפחות  .1.1.4

עבור עמדות הצפייה לצורך עבודה בו זמנית של  Multi castהמערכת תתמוך ותעבוד באופן מלא בשיטת  .1.1.5

 תחנות עבודה מרובות.

מבוסס  WEBט יעודי עם תמיכה בריבוי מסכים לתחנה אחת, וגם קליינט על התוכנה להיות בעלת קליינ  .1.1.6

וגם קליינט יעודי   Mac OSלמחשבים מבוססי  Safariו ספארי  Internet Explorerדפדפן עם תמיכה ב 

 . Androidן  I-phoneלטלפונים חכמים מסוג 

ים מרחוק, וצפייה בהקלטות הפעלת מגע PTZעל כל הקליינטים לאפשר צפייה בשידור חי, הזזת מצלמות 
 מהשרת. 

או הפעלת אזעקה  VMDהתוכנה תאפשר לכל משתמש לצפות בכל מצלמה לפי בחירתו, ובזמן גילוי  .1.1.7

 מאמצעי חיצוני, המצלמה המוגדרת "תקפוץ" למסך בליווי חיווי קולי, ע"מ לבדוק ולטפל באירוע.

פשרויות הקלטה  רציפה, מתוזמנת, התוכנה תאפשר הגדרות זמן הקלטה לכל אחת מהמצלמות בנפרד: א .1.1.8

 אינטגראלי או התקן חיצוני(. VMDבזמן אזעקה ולפי תנועה )

ההקלטה תכלול שעון זמן אמת. בזמן אחזור השעונים יוצגו ע"ג התמונה, דיוק השעון עד כדי שנייה והצגתו  .1.1.9

 תכלול: תאריך,שעה,דקה, שנייה ושם מצלמה כפי שהוגדרה.
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אות על גילוי תנועה, גלאים וכן התראות המתקבלות ממערכות צד שלישי, התר –יומן אירועים דינאמי  .1.1.10

האירועים יוצגו כסדרת  תמונות מתחילת האירוע שאת גודלן יקבע המשתמש וגם תהיה אופציה לקבלת 

 של האירוע. Playbackרשימת התראות בטבלת טקסט דינמית כאשר כל בחירת התראה תפעיל מידית 

רבעה מסכים לפחות בעמדת קליינט אחת, כאשר כל מסך יתפקד כפאנל ריבוי מסכים, אפשרות לא .1.1.11

 עצמאי.

 חיפוש .1.2

 חיפוש הקלטות יבוצע במספר אופציות: .1.2.1

 Playbackבמסך צפייה במצלמות בשידור חי ניתן יהיה להעביר כל מצלמה בנפרד למצב  .1.2.1.1

מסונכרן באותו  Playbackעצמאי למצלמה או להעביר את כל המצלמות המופיעות במסך ל 

 מסך לכל המצלמות יחד.

 במסך צפייה בהקלטות ניתן יהיה לעבור לתאריך ושעה בצורה מיידית .1.2.1.2

 מסך צפייה בהקלטות יאפשר  צפייה בכל המצלמות כפי שהוגדרו לצפייה גם בשידור חי. .1.2.1.3

חיפוש הקלטות יתאפשר גם למשתמש מרוחק באמצעות רשת האינטרנט ממחשב, טאבלט  .1.2.2

 ריים חכמים כדוגמת איפון ואנדרואיד.וטלפונים סלולא

הפעלת הסרט יבוצע בלפחות שלוש מהירויות: קצב מהיר, קצב רגיל ואיטי, תהיה אפשרות  .1.2.3

 דילוג ישירות לתמונה מסוימת בקטע הנצפה .

שעות בדקות  24המאפשרת צפייה של   Video Synopsysלמערכת תהא יכולת צפייה בעזרת .1.2.4

 )תכונה מובנת או מסופקת ממערכת חיצונית ייעודית( ONLINEספורות במצב 

שיוצגו בצורה גראפית על גבי ציר זמן שאת  VMDתתאפשר צפייה לפי חיתוכי זמן, חיתוכי  .1.2.5

 גודלו ניתן לקבוע בין מספר דקות למספר שבועות.

 .Briefcamכדוגמת  Video synopsysהמערכת תתמוך בתוכנות  .1.2.6

 .המערכת תכיל מנגנון הצפנת נתונים .1.2.7

, המערכת תתמוך בסימון מהיר של מקטע לחזרה מהירה לנקודת bookmarkסימניה/  .1.2.8

 התחקור בסרטון.

, לאיתור שינויים בווידיאו באמצעות סימון Smart searchהמערכת תכיל חיפוש מהיר וחכם  .1.2.9

 אזור ע"ג התמונה/מסך.

ות נוספים. המערכת תכיל סרגל חיפוש מהיר ממסך הצפייה הראשי, ללא הצורך בפתיחת חלונ .1.2.10

הסרגל יהיה דינאמי ואפשרויות החיפוש יכללו:תאריך, שעה, דקה ושנייה, הסרגל אינו במקום 

יומן תאריכון לאיתור אירוע בתאריך ספציפי, הסרגל יהיה כחלק ממסך הוידיאו המוצג 

 והמפעיל לא ידרש לעבור מסכים בכדי לבצע את הפעולה.

או כיו"ב,   Disk On Keyסטנדרטי או  CD"ג המערכת תאפשר שמירת התמונה/הסרט הרצוי ע .1.2.11

בנוסף תהא אופציה  להדפיס התמונה כולל הפרטים הנלווים ובהם  AVI / MPEG-4בפורמט 

 תאריך ושעה, הסרטון יכיל מנגנון הגנה בפניה צפייה לא מורשית באמצעות סיסמא.

ם חותמת מים למערכת תהא ממשק אינטגראלי לייצוא סרטונים בפורמט בסיס נתוני מערכת ע .1.2.12

, ביצוא בסיסי נתונים תייצר  MPEG4-אפשרות להגבלת הצפייה בייצוא ע"י סיסמה וכן יצוא ב

המערכת גם נגן תואם לצפייה בקבצים המיוצאים על כל מחשב ללא צורך בהתקנת תוכנה 

 נוספת.

 תכונות המערכת  .1.3

 מצלמות. 1,4,9,16,25,36,64צפייה במסך מחולק ל  .1.3.1

 סינופטיות לגישה נוחה למצלמות והאביזרים השונים.שימוש במפות  .1.3.2
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 מסכים, תוך ניהול הקיר דרך כל קליינט המחובר למערכת. 4תמיכה בקירות ווידאו של לפחות  .1.3.3

 .H.264 Mpeg4  JPEG H.265 ,MxPEG ,JPEG2000,תמיכה בפורמטי  .1.3.4

 .Dual Streamתמיכה ב  .1.3.5

הוידיאו, בעת שינוי ברוחב פס  מובנה לטובת רציפות TRANSCODINGהמערכת תכיל מנגנון  .1.3.6

 לצורך וויסות אותות הוידיאו.

 )מובנת או ממערכת חיצונית ייעודית(  Video Analytics -תמיכה ב .1.3.7

1.3.7.1. Camera Tampering 

1.3.7.2. Perimeter intrusion 

1.3.7.3. Virtual Tripwires 

1.3.7.4. Counting 

1.3.7.5. Loitering 

1.3.7.6. Abandoned Object 

1.3.7.7. Video Stabilization 

1.3.7.8. Non-Detection Zones 

 60~25מגה פיקסל בקצב של  12ועד 1080P אפשרות דגימת והקלטת ברזולוציה מנימלית של  .1.3.8

FPS .לכל מצלמה או יותר 

, או ברזולוציה LIVEשמירת האירועים תהיה ברזולוציה וקצב הפריימים זהה לנתוני הצפייה ב   .1.3.9

תמיכה  –ם, המערכת תכלול כוננים קשיחי  Dual Screamingוקצב פריימים שונה תוך שימוש ב 

בהתאם לנדרש לשמירת אירועים לכל  Raid 1או  Raid 10או  Raid 6או  Raid 5בקונפיגורציית 

ימים, ע"פ הנתונים שלעיל, או על פי הדרישה המבצעית של המזמין  21המצלמות לתקופה של 

 והיועץ.

קטן מ המציע יחשב את הקיבולת ויספק כונן קשיח בהתאם, אך לא  1.3.8לצורך יישום סעיף  .1.3.9.1

20TB .נטו 

, בזמן VMDרציפה, בקצבים שונים,  –חלוקת קצב ההקלטה למצלמות ע"פ בחירת המשתמש  .1.3.10

 .Pre-Alarm & Post Alarmקבלת אזעקה ממערכת האזעקה לרבות הגדרות זמן 

 שליחת אזעקת וידאו לדוא"ל או מחשב מרוחק. .1.3.11

 .שליחת תמונות מאירוע למחשב מרוחק/ טבלט או סמארטפון ע"פ הגדרה .1.3.12

 כיול המצלמות ע"פ תנאי שטח בהירות וצבע. .1.3.13

 .HDMIיציאה למוניטור אנלוגי ו  .1.3.14

 ע"פ הגדרת האירוע.  EMAILשליחת הודעות  .1.3.15

 שמירה ושליחת מקטע תמונות שהוקלטו לפני תחילת האירוע. .1.3.16

 , תוכנית הקלטה. Triggerמצבי הקלטה: רציפה, הפעלות/ .1.3.17

 .PTZשליטה על מצלמות ממונעות  .1.3.18

 LIVEלא תפגע אפשרות הצפייה ב  בזמן יצוא הסרטון .1.3.19

 רמות הרשאה לפי קבוצות ובודדים. .1.3.20

 הקלטה שרתי .2

השרתים יסופקו  עם התוכנות הנדרשות )מקצועיות, יישומיות ומע' הפעלה( ולכל היישומים הנדרשים כולל התקנה 
 והפעלה מלאה.

 שנים. 3הרישיונות יכללו השדרוגים והעדכונים התקופתיים ויהיו תקפים ל 
 השרתים יירכשו אך ורק מנציג רשמי של המותג בישראל, כל אספקה אחרת לא תאושר.
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 שרת הקלטה  .א

 דרישות חומרה ותוכנה:
 . IBM, HP,DELL, Gigabyteשרת מותג מתוצרת :  .1

 כפול ומעלה, העדכני ביותר.  Intel Xeonמעבד  .2

נטו  20TBמינימום   24/7המוגדר ע"י היצרן לעבודה רציפה   Heavy dutyכונן קשיח אחסון השרת יסופק עם  .3

 , למען הסר ספק הבקר יהיה בקר חומרתי ולא יתקבל פתרון מבוסס בקר תוכנתי. RAID-5בתצורת 

 24/7מצלמות בשרת, להקלטה  50יום עבור  30המציע יערוך חישוב ויספק כוננים נוספים להקלטה לתקופה של  .4

 לכל המצלמות לפחות. FPS 30ל ובקצב ש p1080ברזולוציה 

 .VLANמנוהל  10/100/1000כרטיס רשת דואלי  .5

, RAID 0כפול בתצורת  SSDומעלה, תותקן על התקן  Windows®  Server 2016 64 Bitמערכת ההפעלה  .6

 Software: Microsoft .NET 4.5בשום מקרה מערכת ההפעלה לא תותקן על כונן הקשיח המשמש לאחסון 

Framework. 

 .Intel SSD 480Gbסק עבור מערכת הפעלה די .7

8. Software: Microsoft .NET 4.5 Framework. 

 .19מותאם לארון תקשורת " 2Uמארז תעשייתי פיצה עד   .9

 .32Gbשל לפחות  RAMזיכרון  .10

 .2GBבקר רשת  .11

 .24/7המחשב וכל מרכיביו יוגדרו ע"י היצרן לעבודה  .12

 
 

   LPRשרת ליישומים שונים כגון: איסוף, ניהול מטריצה, אנליטיקה,  .ב

 שרת מיועד למספר יישומים כגון שרת איסוף וניהול אתרים שיותקן במוקד גזרתי ומוקד אזורי.
 . IBM, HP,DELL, Gigabyteשרת מותג מתוצרת :  .1

 כפול ומעלה, העדכני ביותר.  Intel Xeonמעבד  .2

 טרה נטו. 2  24/7המוגדר ע"י היצרן לעבודה רציפה   Heavy dutyכונן קשיח אחסון  .3

 .GB2מאיץ  .4

 16עבור ניהול   GTX1080העדכני ביותר ולפחות מדגם  NVIDIA, מתוצרת HDMIיציאות  4כרטיס מסך עם  .5

כרטיסים כפולים או כל שיטה  2, לא יתקבל פתרון של FPS  30, ובקצב של FHDמסכים באיכות  4מצלמות ב 

 אחרת !

 המטריצה תכלול ממשק לניהול אתרים מרוחקים )שרתים(. .6

 .VLANמנוהל  GIGAכרטיס רשת דואלי  .7

, בשום מקרה RAID 0בתצורת  SSDומעלה, תותקן על התקן  Windows 10 Pro 64 Bitמערכת ההפעלה  .8

 מערכת ההפעלה לא תותקן על כונן הקשיח המשמש לאחסון .

 .Intel SSD 480Gbדיסק עבור מערכת הפעלה  .9

10. Software: Microsoft .NET 4.5 Framework. 

 .19מותאם לארון תקשורת " 2Uמארז תעשייתי פיצה עד   .11

 .32Gbשל לפחות  RAMזיכרון  .12

 .2GBבקר רשת  .13

 .24/7המחשב וכל מרכיביו יוגדרו ע"י היצרן לעבודה  .14

 
 שרת קליינט .ג
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 . IBM, HP,DELL, Gigabyteשרת מותג מתוצרת :  .1

 ומעלה. 9900Kדגם  I7 INTELמעבד  .2

 נטו. 2TBבנפח   24/7המוגדר ע"י היצרן לעבודה רציפה   Heavy dutyכונן קשיח  .3

 .VLANמנוהל  GIGAכרטיס רשת  .4

 16עבור ניהול   GTX1080העדכני ביותר ולפחות מדגם  NVIDIA, מתוצרת HDMIיציאות  4כרטיס מסך עם  .5

כרטיסים כפולים או כל שיטה  2ון של , לא יתקבל פתרFPS  30, ובקצב של FHDמסכים באיכות  4מצלמות ב 

 אחרת !

 הקליינט יכלול ממשק לניהול אתרים מרוחקים )שרתים(. .6

7. Windows®  10 PRO  64 Bit . 

יחיד, בשום מקרה מערכת ההפעלה לא תותקן על כונן הקשיח המשמש  SSDמערכת ההפעלה תותקן על התקן  .8

 לאחסון .

 .Intel SSD 480Gbדיסק עבור מערכת הפעלה  .9

10.  Software: Microsoft .NET 4.5 Framework 

 ע"פ דרישת היועץ. 19מותאם לארון תקשורת " 4Uתעשייתי  עד  /U 2-3בגובה  19מארז " .11

 .32Gbשל לפחות  RAMזיכרון  .12

 .2GBבקר רשת  .13

 .24/7המחשב וכל מרכיביו יוגדרו ע"י היצרן לעבודה  .14

  ור ואבטחת רשתות תקשורתטמערכת לני  -  2פרק 
 לאבטחת רשתות תקשורתמערכת 

מערכת ניטור רשת תקשורת תיועד לניטור וגילו שינויים ברשת תקשורת ע"מ להתריע בעת ניסיון חדירה לא מורשת 
 לרשת התקשורת.

המערכת "תלמד" את דפוס התנהגות מרכיבי הרשת הקיימים וכל שינוי ע"פ המפורט יפתח אירוע ביומן האירועים של 
 מערכת השו"ב.

רכת יוצגו ביומן האירועים של מערכת השו"ב, אף על פי זאת במקרה תקלה במערכת השו"ב המערכת התראות המע
 תמשיך לתפקד כמערכת עצמאית.

 
 תיאור הפתרון הנדרש ודרישות כלליות: .א

 הפתרון המוצע לא יושפע ולא יהיה נגיש מהרשת המנוטרת. .1

ללא צורך בשינויים במבנה הרשת הפתרון יבוסס על ארכיטקטורת הרשת הקיימת באתר/ אתרי הלקוח  .2

 ובטופולוגיה שלה.

המערכת תתמוך בניטור הרשתות מופרדות ורשתות שונות כגון רשת ניהולית ורשת ביטחונית, ללא שיתוף  .3

 מידע בין הרשתות ותוך מניעת ההשפעה על המערכת הקיימת ועל תקינות המידע הזורם בה.

 (.zero latencyהעברת המידע בתוך הרשת )המערכת תפעל ללא שינוי בפרקי הזמן הנדרשים ל .4

( flows, תזרימי רשת )USBהמערכת תאפשר ניטור ,פיקוח, בקרה וניהול של מבואות רשת פיזיים, התקני  .5

 ונתיבי תקשורת, בהתאמה מלאה לדרישות המורחבות אשר יפורטו בהמשך פרק זה.

וניהול תעבורת רשת בפרוטוקולים גנריים הפתרון יתמוך באופן מלא בזיהוי, ניטור, פיקוח, בקרה, התראה  .6

(TCP/IP :ובפרוטוקולים ייעודיים למערכות מנ"מ, כגון ולפחות הפרוטוקולים הבאים )SNMP ,ONVIF ,

HTTP ,HTTPS ,RTSP ,RTCP ,DDNS ,DNS ,FTP ,SYSLOG ,WMI ,WSDISCOVERY. 

 ברים.לאיתור וזיהוי רכיבי רשת מחו auto-discoveryהמערכת תתמוך ביכולות  .7
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המערכת תכיל מנוע גרפי מתקדם על גבי תצוגה גראפית במסך להצגת סטטיסטיקות ופרמטרים חיוניים  .8

בהתאם לדרישה ועל פי חלוקה מוגדרת. מיפוי רכיבי הרשת והצגתם בצורה ויזואלית ודינמית, הן בהיבט 

 הלוגי והן בהיבט הפיזי כעץ מערכת על סך כל מרכיביו ואביזריו.

 וכנה תאפשר הרחבת המערכת בהתאם לצורך.ארכיטקטורת הת .9

התוכנה תבצע ניטור מתמשך וקבוע של אלמנטי הקצה/תתי המערכות ושל תוכן ומהות תעבורת הרשת  .10

 ותכלול:

 השוואת הפעילות המנוטרת לפרופילי המערכת השונים.  .10.1

י בדיקה מתמדת לסטיות וחריגות מתבניות ההתנהגות השמורות במערכת ואלה הנלמדות "תוך כד .10.2

 .Deep Learningתנועה" תוך שימוש במנגנון 

 לצורכי ניתוח עתידיים.  Metadataניתוח המידע בשכבות ושמירתה כנתוני .10.3

 תצוגת יומן אירועים עבור האירועים המזוהים על ידי המערכת. .10.4

 תצוגת מפת חיבורים וקישורים לכלל הרשת. .10.5

,שם MACכתובת רשת, כתובת מנוע שאילתות מתקדם התומך בביצוע שאילתות לפי אביזר, לפי  .10.6

 אביזר/רכיב, לפי אזור פיזי, לפי טקסט חופשי וכן שאילתות משולבות של מספר כללים כנ"ל.

המערכת תאפשר שיתוף המידע הנאסף מהרשת המנוטרת על שלל רכיביה בעת זיהוי התנהגות שהוגדרה  .10.7

( הקיימות באתר ותאפשר PSIMלמערכות ניהול האירועים/שו"ב ) התרעות כגורם להתראה, ושליחת

 הנגשת המידע בעברית בצורה פשוטה וקלה לכל מפעיל/מוקדן.

 ממשקים ואינטגרציות  .ב

הפתרון יאפשר גילוי, התרעה, הגנה ונטרול תקיפות סייבר ו/או התנהגיות חריגות והרסניות על המערכות 
 ת הבאות:המנוטרות וכלל האביזרים הכלולים ברשת, ביניהם לכל הפחות הרכיבים/המערכו

 יצרנים בינלאומיים מוכרים 3, לפחות VMSמערכות  .1

 יצרנים בינלאומיים מוכרים 5, לפחות NVRשרתי הקלטת וידאו  .2

 ( AV Encoders מקודדי וידאו ושמע ) .3

 יצרנים בינלאומיים מוכרים 5מסוגים שונים לפחות  IPמצלמות טמ"ס  .4

 יצרנים בינלאומיים מוכרים 2מערכת בקרת כניסה לפחות  .5

 יצרנים בינלאומיים מוכרים. 2מערכות גילוי פריצה מתוצרת לפחות  .6

 יצרנים בינלאומיים מוכרים. 2לפחות  I/Oבקרי  .7

  Crestron.  מתוצרת חכם בקר .8

 מערכות גדר חכמה )מתריעה( לפחות יצרנן בינלאומיים מוכרים. .9

 אנליטיקה.-מערכות וידאו .10

 מערכות כריזת חירום ו/או כריזה תפעולית. .11

 יצרנים בינלאומיים מוכרים 2ו"ב. לפחות מערכות ש .12

התוכנה תכלול מודול אינטגרציה לרכיבי התקשורת הקיימים באתר הכולל יכולת ניתוק אוטומטית  .12.1

 של פורט ספציפי )במידה והוגדר על ידי מנהל המערכת(, באמצעות ממשק למתגי ונתבי תקשורת.

 
 מנגנון ניטור וזיהוי תעבורת רשת .ג

 המערכת תלמד את מערך הרשת והאלמנטים המנוטרים באופן אוטומטי. .1

התוכנה תבחן, תיצור ותנהל באופן דינמי פרופיל ייחודי הכולל את הפרוטוקולים ודפוסי ההתנהגות  .2

 הנורמליים לכל אביזר נתמך ברשת המנוטרת. 

רת בין האביזרים בהתאם לפרופיל הראשוני שנקבע, המערכת תאפשר או תשלול פעולות ונתיבי תקשו .3

 השונים ברשת ומחוצה לה ותפעל בהתאם למנגנון ההתראות אשר ייקבע במנוע החוקים במערכת.
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המערכת תאפשר ניטור מתמשך של כלל התעבורה ברשת והצגתו למשתמש בצורה ויזואלית, כולל היכולת  .4

 לפילוח נתונים בחתכים שונים וביצוע שאילתות עבור תעבורת הרשת המזוהה.

 
 ר, זיהוי וניהול מבואות רשת ואביזרים פיזיים ניטו .ד

המערכת תאפשר שליטה על מתגי התקשורת הקיימים באתר, לצורכי מניעה מידיים בעת זיהוי אירוע או באופן יזום 
 ע"י המפעיל, באמצעות חיבור המערכות בצורה מאובטחת וללא שיתוף רשתות.

 IPהמנוטר תוך התאמה והצמדה של כתובת  המערכת תיצור פרופיל לכלל האביזירם המחוברים למתג .4.1

של האביזר ומיקומו ברשת )שם המתג ומספר המבואה אליו חובר   MACלשם האביזר, כתובת ה

 הרכיב(.

למערכת תהיה יכולת  -לשם שמירה על רשת הביטחון הקיימת תוך שימור יכולת אקטיבית כנגד חדירה  .4.2

 שליטה על מבואות הרשת )פורטים( במתגי התקשורת.

המערכת תהיה בעלת יכולת לזיהוי ניסיון חדירה דרך הרשת למערכת המנוטרת וחסימתו ברמת מבואת  .4.3

 (.portהתקשורת במתג )

, המערכת תכיל מודול מובנה לקליטת האביזרים המחוברים לכל מבואת רשת במתגים המנוטרים .4.4

אישור או שלילה של אביזרים המחוברים לכל מבואה, התראה וחסימה אוטומטית בעת זיהוי של ניתוק 

 אביזר וכן בעת זיהוי של חיבור אביזר שאינו מאושר במערכת. 

 
 מחוברים USBואביזרי  USBניטור, זיהוי וניהול מבואות  .ה

המתחברים למחשבים ברשת  USBהתוכנה תכלול מודול המאפשר ניתור, ניהול וחסימה של אביזרי  .4.5

 המנוטרת.

 .Whitelist -ו Blacklistבהתאם לרשימות  USBמודול זה יאפשר ניהול וחסימה של אביזרי  .4.6

 שאינו מאושר לחיבור. USBהמערכת תדע לחסום באופן מיידי כל חיבור של אביזר  .4.7

מוצפנים וניהולם, כך שלא ניתן יהיה לגשת למידע המאוחסן בכונן  USBהמערכת תתמוך ביצירת כונני  .4.8

המוצפן ללא הזנת סיסמה, בין אם ניסיון הגישה מתבצע מתוך מחשב ברשת המנוטרת או מכל אמצעי 

 אחר מחוץ לרשת.

 נבחרים. USBהמערכת תאפשר שיוך ואישור של מחשבים המאושרים להפעלה של כונני  .4.9

 
 יכולות זיהוי והתרעה .ו

כנה תאפשר למשתמש זיהוי מוקדם, ניתוח והבנה של איומי הסייבר השונים על המערכת. מיזעור הסיכונים התו

והנזקים הנובעים מנסיונות חבלה על המערכות השונות. צמצום זמן ההשבתה של האלמנטים השונים, הן של 

 וקים הבאים:והן של רשת הסייבר ותכיל לפחות את רשימת ההתרעות והח בטחונית\הרשת הארגונית

זיהוי השימוש באלמנטי הקצה לצורכי התקפות זדוניות מהאתרים השונים, לפחות באמצעות השיטות  .1

 הבאות:

  DDoSשימוש באלמנטי הקצה לצורכי התקפות זדוניות  .1.1

(Distributed Denial of Service) .בתוך הרשת המנוטרת ומחוצה לה 

  MITMל המידע האזנה של כל תעבורת המידע וביצוע מניפולציות ע .1.2

(Man-in-the-middle). 

2. Port Scanning. 

3. Network discovery. 

 . MACשינוי בכתובת   .4

5. Duplicate IP. 

6. Duplicate MAC. 
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 . IPשינוי בכתובת  .7

 חדשה. MACהופעת כתובת  .8

 חדשה.   IPהופעת כתובת .9

 חוסר תקשורת של אחד הרכיבים במשך זמן ממושך. .10

 ( מאביזר רשת.Flowsירידה חריגה בכמות התעבורה )\עליה  .11

 ( מאביזר רשת.bitrateירידה חריגה בנפח התעבורה )\עליה .12

 אשר לא בטווח כתובות הארגון. IPתקשורת עם כתובת  .13

 פנימית ו/או חיצונית לארגון/רשת אשר לא אושרה. IPתקשורת עם כל כתובת  .14

 תקשורת פרוטוקול אשר לא אושר. .15

 (.Brute forceניסיון "ניחוש" סיסמא ) .16

 .web interfaceלאלמנטי קצה ע"י גלישה  .17

 Device Data Changed, Factory Default, Restart, Privacyביצוע פעולות שונות על אלמנטי הקצה כגון:  .18

mask, Video settings. 

(, שנמוך upgrade( באשר הוא באלמנטי הקצה ברשת המנוטרת, לרבות שדרוג )Firmwareעדכון קושחה ) .19

(downgrade\rollback) .ועדכון לגרסה זהה 

 ממשק משתמש .ז

 התוכנה תכלול ממשק ניהול מרכזי לפתרון המוצע שיכלול מודלים שונים, כגון ולפחות:

 אגירת מידע רציפה בזמן אמת. .1

 (.Forensic analysisניתוח תנועות ) .2

(, גם אם התוכנה אינה פתוחה באופן ישיר על צג pop-upהתראות בזמן אמת, כולל התראות מתפרצות ) .3

 המשתמש.

 נתונים עדכניים על תעבורת המידע מרכיבי הרשת השונים. .4

 חיפוש וניתוח נתונים המאוחסנים במערכת באמצעות שאילתות מתקדמות. .5

 תצוגה של הסיכונים והאיומים.  .6

 מודול בדיקות לבחינת האיומים השונים. .7

 שת ברשת המנוטרת.תצוגות גרפיות בזמן אמת עבור תעבורת הרשת הקיימת בכל אביזר וסך תעבורת הר .8

 תצוגות גרפיות בזמן אמת של נתיבי החיבורים ותזרימי הרשת ברמת האביזר הבודד. .9

 מיפוי רשת ויזואלי ומפת חיבורי אביזרים )פיזי( ויזואלית של כלל רכיבי הרשת. .10

מנוע חוקים גמיש המאפשר למשתמשים הגדרה של חוקים ליצירת התראות תוך שילוב של לפחות  .11

 שלושה כללים.

הנגשת ההתרעות בצורה ברורה בשפה העברית למערכת השו"ב, ללא צורך בהבנת הגנת סייבר מצד  .12

 מפעיל המערכת בעת קריאת הנתונים.



 ובכתב מראש אישור קבלת ללא במסמך כלשהו שימוש לעשות אין -"ד עו, סומך לבראש שמורות הזכויות כל ©

יזה  ושוב דרוג מערך שליטה ובקרה אספקה התקנה הפעלה ותחזוקה של מערכות טמס אנליטיקה כרש - 14-2020מכרז פומבי 
 49  נוסח סופי -במועצה 

 

 מצלמות   -  03פרק 

 המצלמות: לכללדרישות מינימאליות 
 בלבד וללא כבלים חיצוניים )זנבות( חיבור ישיר למצלמה או למיגון. PoEיפעלו בהזנת מתח המצלמות  .1

בחירת הסטרים בהתאם ליישום הנדרש בשטח   UDP,TCP&HTTPהמצלמות יעבדו  בשלושה סטרימים שונים  .2

. 

 בלבד.  H265דחיסה  .3

 ע"פ דרישת מערכת השו"ב. M-JPEG פורמט  .4

 .ONVIF PROFILE Sפרוטוקול עבודה  32GBשל לפחות  SDתמיכה בכרטיס זיכרון מיקרו  .5

 .Light finderראיית לילה באמצעות טכנולוגיה כוכבים כדוגמת  .6

 .WDRתימדד נטו לאחר קיזוז  FPSכמות ה .7

 לכל המצלמות תהא אנליטיקה בסיסית של חציית קו וחדירה לאזור מוגדר. .8

 
 מצלמות:
 

 . 1080Pפנימית  DOME–מגה פיקסל  2מצלמה  .1

 1080p (1920X1080 )רזולוצייה  .1.1

  FHDאיכות  .1.2

  H.265דחיסת  .1.3

 מ"מ . VF 3~8עדשה  .1.4

 .1080Pברזולוציה   FPS 50 -קצב רענון אינו נופל מ .1.5

 .WDR 120dbמנגנון  .1.6

 צמצם אוטומטי.  .1.7

 .2D/3Dמנגנון סינון רעשים  .1.8

1.9. BLC. 

 sec to1/10,000 1מהירות תריס  .1.10

1.11.  ATW/AWB/MANUAL 

 רגישות לילה:  .1.12

 .F1.2לוקס ב  0.5צבע:  .1.12.1

 .F1.2לוקס ב 0.02ש/ל:  .1.12.2

 .VMD –עה מובנה מנגנון גילוי תנו .1.13

 יציאה. 1-כניסה ו 1לפחות  –כניסת/יציאת מגע יבש  .1.14

 מעלות. 0-50טמפ' עבודה  .1.15

 אזורי מיסוך. 5קביעת  .1.16
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 .IK10  1080Pחיצונית אנטי ואנדל  DOME–מגה פיקסל  2מצלמה  .2

 1080p (1920X1080 )רזולוצייה  .2.1

  FHDאיכות  .2.2

  H.256דחיסת  .2.3

 מ"מ . VF 12~2.8עדשה  .2.4

 .1080Pברזולוציה   FPS 50 -קצב רענון אינו נופל מ .2.5

 .WDR 120dbמנגנון  .2.6

 צמצם אוטומטי. .2.7

 .2D/3Dמנגנון סינון רעשים  .2.8

2.9. BLC. 

 sec to1/10,000 1מהירות תריס  .2.10

2.11.  ATW/AWB/MANUAL 

 רגישות לילה:  .2.12

 .F1.2לוקס ב  0.5צבע:  .2.12.1

 .F1.2לוקס ב 0.02ש/ל:  .2.12.2

 .VMD –מנגנון גילוי תנועה מובנה  .2.13

 יציאה. 1-כניסה ו 1פחות ל –כניסת/יציאת מגע יבש  .2.14

 מעלות. 5-50-טמפ' עבודה  .2.15

 .IK10אנטי וונדל בתקן  .2.16

 .IP-66דרגת אטימות  .2.17

 אזורי מיסוך. 5קביעת  .2.18

 
 ותאורת לדים IK10  1080Pחיצונית אנטי ואנדל  DOME–מגה פיקסל  2מצלמה  .3

 1080p (1920X1080 )רזולוצייה  .3.1

  FHDאיכות  .3.2

  H.265דחיסת  .3.3

 מ"מ . VF 12~2.8עדשה  .3.4

 .1080Pברזולוציה   FPS 50 -קצב רענון אינו נופל מ .3.5

 .WDR 120dbמנגנון  .3.6

 צמצם אוטומטי. .3.7

 .2D/3Dמנגנון סינון רעשים  .3.8

3.9. BLC. 

 sec to1/10,000 1מהירות תריס  .3.10

3.11.  ATW/AWB/MANUAL 

 רגישות לילה:  .3.12

 .F1.2לוקס ב  0.5צבע:  .3.12.1

 .F1.2לוקס ב 0.02ש/ל:  .3.12.2

 מטר 30עד תאורת לדים לטווח של  .3.13

 .VMD –מנגנון גילוי תנועה מובנה  .3.14

 יציאה. 1-כניסה ו 1פחות ל –כניסת/יציאת מגע יבש  .3.15

 מעלות. 5-50-טמפ' עבודה  .3.16
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 .IK10אנטי וונדל בתקן  .3.17

 .IP-66דרגת אטימות  .3.18

 אזורי מיסוך. 5קביעת  .3.19

 
  1080P–מגה פיקסל  2מצלמת גוף  .4

 1080p (1920X1080 )רזולוצייה  .4.1

  FHDאיכות  .4.2

  H.265דחיסת  .4.3

 .1080Pברזולוציה   FPS 50 -קצב רענון אינו נופל מ .4.4

 .DWDRמנגנון דיגיטל  .4.5

 צמצם אוטומטי. .4.6

 .2D/3Dמנגנון סינון רעשים  .4.7

4.8. BLC. 

 sec to1/10,000 1מהירות תריס  .4.9

4.10.  ATW/AWB/MANUAL 

 רגישות לילה:  .4.11

 .F1.2לוקס ב  0.5צבע:  .4.11.1

 .F1.2לוקס ב 0.02ש/ל:  .4.11.2

 .VMD –מנגנון גילוי תנועה מובנה  .4.12

 יציאה. 1-כניסה ו 1פחות ל –כניסת/יציאת מגע יבש  .4.13

 מעלות. 5-50-טמפ' עבודה  .4.14

 אזורי מיסוך. 5קביעת  .4.15

 .VMD –מנגנון גילוי תנועה מובנה  .4.16

 יציאה. 1-כניסה ו 1פחות ל –כניסת/יציאת מגע יבש  .4.17

 מעלות. 5-50-טמפ' עבודה  .4.18

 אזורי מיסוך. 5קביעת  .4.19

 
 תאורת לדים.+  1080P–מגה פיקסל  2מצלמת גוף )צינור(  .5

 1080p (1920X1080 )רזולוצייה  .5.1

  FHDאיכות  .5.2

  H.265דחיסת  .5.3

 ICRפליטר חשמלי  .5.4

 מ"מ. VF 3~8עדשה  .5.5

  1080Pברזולוציה   50קצב רענון  .5.6

  WDR 120dbמנגנון  .5.7

 צמצם אוטומטי. .5.8

 .2D/3Dמנגנון סינון רעשים  .5.9

5.10. BLC. 

 sec to1/10,000 1מהירות תריס  .5.11

5.12.  ATW/AWB/MANUAL 

 רגישות לילה:  .5.13
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 .F1.2לוקס ב  0.2צבע:  .5.13.1

 .F1.2לוקס ב 0.05ש/ל:  .5.13.2

 .VMD –מנגנון גילוי תנועה מובנה  .5.14

 יציאה. 1-כניסה ו 1פחות ל –כניסת/יציאת מגע יבש  .5.15

 מעלות. 5-50-טמפ' עבודה  .5.16

 אזורי מיסוך. 5קביעת  .5.17

 מטר. 25תאורת לדים לטווח של לפחות  .5.18

 + תאורת לדים. 1080P–מגה פיקסל  2מצלמת גוף )צינור(  .6

 1080p (1920X1080 )רזולוצייה  .6.1

  FHDאיכות  .6.2

  H.265דחיסת  .6.3

 ICRפליטר חשמלי  .6.4

 מ"מ. VF 3~8עדשה  .6.5

  1080Pברזולוציה   50קצב רענון  .6.6

  WDR 120dbמנגנון  .6.7

 צמצם אוטומטי. .6.8

 .2D/3Dמנגנון סינון רעשים  .6.9

6.10. BLC. 

 sec to1/10,000 1מהירות תריס  .6.11

6.12.  ATW/AWB/MANUAL 

 רגישות לילה:  .6.13

 .F1.2לוקס ב  0.2צבע:  .6.13.1

 .F1.2לוקס ב 0.05ש/ל:  .6.13.2

 .VMD –מנגנון גילוי תנועה מובנה  .6.14

 יציאה. 1-כניסה ו 1פחות ל –כניסת/יציאת מגע יבש  .6.15

 מעלות. 5-50-טמפ' עבודה  .6.16

 אזורי מיסוך. 5קביעת  .6.17

 מטר. 25תאורת לדים לטווח של לפחות  .6.18

 .IK10ת אנטי ואנדל ( חיצוניBulletצינור ) –מגה פיקסל  2מצלמה  .7

  H.265דחיסת  .7.1

 מ"מ  עם שליטה מרחוק בזום ובפוקוס VF 12~2.8עדשה  .7.2

 מגה. 2 ברזולוציה  FPS 30 -קצב ריענון אינו נופל מ .7.3

 .WDR 120dbמנגנון  .7.4

 מוצא אנלוגי בנוסף לחיבור הרשת. .7.5

 מטר לפחות. 50תאורה ל  .7.6

 צמצם אוטומטי. .7.7

 .2D/3Dמנגנון סינון רעשים  .7.8

7.9. BLC. 

 sec to1/10,000 1מהירות תריס  .7.10

7.11.  ATW/AWB/MANUAL 
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 רגישות לילה:  .7.12

 .F1.2לוקס ב  0.05צבע:  .7.12.1

 .F1.2לוקס ב 0.008ש/ל:  .7.12.2

 .VMD –מנגנון גילוי תנועה מובנה  .7.13

 יציאה. 1-כניסה ו 1פחות ל –כניסת/יציאת מגע יבש  .7.14

 מעלות. 5-60-טמפ' עבודה  .7.15

 .IK10אנטי וונדל בתקן  .7.16

 .IP-67דרגת אטימות  .7.17

 אזורי מיסוך. 8קביעת  .7.18

 מטר. 60של לפחות  תאורת לדים לטווח .7.19

 
 מגה פיקסל  5מצלמת גוף חיצונית   .8

 מגה פיקסל 5רזולוציה  .8.1

  H.265דחיסת  .8.2

 מ"מ  עם שליטה מרחוק בזום ובפוקוס VF 12~2.8עדשה  .8.3

 מגה. 5 ברזולוציה  FPS 30 -קצב ריענון אינו נופל מ .8.4

 WDR 120dbמנגנון  .8.5

 מוצא אנלוגי בנוסף לחיבור הרשת. .8.6

 צמצם אוטומטי. .8.7

 .2D/3Dמנגנון סינון רעשים  .8.8

8.9. BLC. 

 sec to1/10,000 1מהירות תריס  .8.10

8.11.  ATW/AWB/MANUAL 

 רגישות לילה:  .8.12

 .F1.2לוקס ב  0.005צבע:  .8.12.1

 .F1.2לוקס ב 0.008ש/ל:  .8.12.2

 .VMD –מנגנון גילוי תנועה מובנה  .8.13

 יציאה. 1-כניסה ו 1פחות ל –כניסת/יציאת מגע יבש  .8.14

 מעלות. 5-60-טמפ' עבודה  .8.15

 .IP-67דרגת אטימות  .8.16

 אזורי מיסוך. 8קביעת  .8.17

 
 .IK10ת אנטי ואנדל ( חיצוניBulletצינור ) –מגה פיקסל  5מצלמה  .9

 מגה פיקסל 5רזולוציה  .9.1

  H.265דחיסת  .9.2

 מ"מ  עם שליטה מרחוק בזום ובפוקוס VF 12~2.8עדשה  .9.3

 מגה. 5 ברזולוציה  FPS 30 -קצב ריענון אינו נופל מ .9.4

 WDR 120dbמנגנון  .9.5

 לחיבור הרשת.מוצא אנלוגי בנוסף  .9.6

 מטר לפחות. 50תאורה ל  .9.7

 צמצם אוטומטי. .9.8
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 .2D/3Dמנגנון סינון רעשים  .9.9

9.10. BLC. 

 sec to1/10,000 1מהירות תריס  .9.11

9.12.  ATW/AWB/MANUAL 

 רגישות לילה:  .9.13

 .F1.2לוקס ב  0.005צבע:  .9.13.1

 .F1.2לוקס ב 0.008ש/ל:  .9.13.2

 .VMD –מנגנון גילוי תנועה מובנה  .9.14

 יציאה. 1-וכניסה  1לפחות  –כניסת/יציאת מגע יבש  .9.15

 מעלות. 5-60-טמפ' עבודה  .9.16

 .IK10אנטי וונדל בתקן  .9.17

 .IP-67דרגת אטימות  .9.18

 אזורי מיסוך. 8קביעת  .9.19

 מטר. 60תאורת לדים לטווח של לפחות  .9.20

 
כולל תאורת     IK10 מ"מ( תקן  4.3X129)עדשה  X 30, זום אופטי FHDמגה  2ברזולוציה  PTZמצלמה  .10

 לד.

 1080p (1920X1080 )רזולוצייה  .10.1

  FHDאיכות  .10.2

  H.264דחיסת  .10.3

 ICRפליטר חשמלי  .10.4

 .X 12זום דיגיטלי   מ"מ 4.3X129)עדשה  X 30זום אופטי  .10.5

 פוקוס אוטומטי .10.6

 מטר.  200תאורת לד מובנית לטווח של לפחות  .10.7

  1080Pברזולוציה   30FPSקצב רענון  .10.8

 .WDR 120db מנגנון  .10.9

 צמצם אוטומטי. .10.10

 .2D/3Dמנגנון סינון רעשים  .10.11

10.12. BLC. 

 sec to1/10,000 1מהירות תריס  .10.13

10.14.  ATW/AWB/MANUAL 

 רגישות לילה:  .10.15

 .F1.2לוקס ב  0.2צבע:  .10.15.1

 .F1.2לוקס ב 0.05ש/ל:  .10.15.2

 יציאה. 1-כניסה ו 1פחות ל –כניסת/יציאת מגע יבש  .10.16

 מעלות. 5-50-טמפ' עבודה  .10.17

 מעלות המשכי. 360 .10.18

 מעלות בשנייה. 400מעלות(  360מהירות סיבוב ) .10.19

 פריסטים. 256 .10.20

 אזורי מיסוך  8קביעת  .10.21

 .IK10אנטי ונדל  .10.22
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 .IP66דרגת אטימות  .10.23

 
 יחצ"ג מצלמת .11

, IK10נדאלי ו-אנטי , מ' לפחות ומכלול שטיפה 300בתצורת גוף כולל תאורה לטווח  PTZ 2MP יחצ"ג מצלמת
 בעלת עדשה ממונעת זום רציף. IP RJ45בממשק 

מ' לפחות בזווית  300נשלטת לטווח של  IRמכלול שלם הכולל מנוע, זיווד, מצלמה, תאורת המצלמה תסופק עם 
 מ' בזווית רחבה. 100נשלטת לטווח של עד  IRצרה ובנוסף תאורת 

רה , אור לבן(, אלומות תאו840µm ,950µmתהיה ניתנת להחלפה והתקנת פנסים באורכי גל שונים ) IR-תאורת ה
( ומרחקי הארה אפקטיביים שונים, בהתאם. הפנסים יהיו נשלטים באופן אוטומטי 10° ,30°, 60°שונות )לפחות 

 ויזום.
 כל הרכיבים יהיו מאותו יצרן הציוד ויפעלו כמכלול אחיד כולל שליטה על יכולות המנוע והעדשה גם יחד.

 י על עדשת המיגון.( אינטגרלwiperונדאלי כולל וישר )-מיגון אנטי
 , IP66, IK10 ,EAC ,UL ,EN50130-5ולו בתקני המכלול השלם יעמוד כ

EN60068-2-6 
 .NC 95%, לחות מרבית 40°C ~ +65°C-טמפרטורת פעולה: 

ל' לכל הפחות, כולל 5המכלול יסופק עם ערכת שטיפה נשלטת מרחוק, בעלת מכל מים אינטגרלי בנפח של 
 ופן יזום.סנכרון של מיקום המצלמה עם מכלול השטיפה וביצוע פעולת השטיפה בא

 מצלמה: .11.1

 לפחות.  Full HD 1080p" ברזולוציית Exmor CMOS 1/2.8חיישן  .11.1.1

11.1.2. 60fps @ Full HD 1080p 

 (.30IREבמצב לילה ) 0.002lx(, IRE 50במצב יום ) 0.05lxרגישות תאורה:  .11.1.3

 .X12, זום דיגיטלי x30זום אופטי  .11.1.4

11.1.5.   120db WDR. 

 Auto white balance, WDR, exposure control, De-fog, BLC ,Sensitivity, Color שיפור תמונה:  .11.1.6

enhancement, Image flip . 

 , וכן נשלט מרחוק.zoomמהיר עם ביצוע  re-focusפוקוס אוטומטי כולל  .11.1.7

 .50db-יחס אות לרעש טוב יותר מ .11.1.8

 לפחות. 1/10,000 – 1/1מהירות תריס  .11.1.9

 ש"ל( \ לילה אוטומטי )צבע\מעבר יום .11.1.10

 , מוגן בסיסמה.webבעלת ממשק שליטה  .11.1.11

 מנוע: .11.2

 RS-485והן בממשק טורי  ONVIFהשליטה תתאפשר הן בממשק רשת  .11.2.1

 שנייה לפחות./100°שנייה ועד /0.02° -במהירות מ Endless 360°צידוד  .11.2.2

 לפחות.  90° ~ 40°-הגבהה  .11.2.3

 אפשרות להגדרת מגבלות צידוד. .11.2.4

 דשת המצלמה.של ע zoom-התאמת מהירות הצידוד למצב ה .11.2.5

כולל חיבור אספקת מתח, פיקוד על העדשה וממסר לביצוע פוקוס, כניסה ויציאה של מגעים  .11.2.6

 יבשים.

 רשת: .11.3

 RJ45ממשק חיבור  .11.3.1

  60Mb/sשל עד  Bitrate-תמיכה ב .11.3.2

 ממשק החיבור למצלמה ולמנוע יהיו מוגנים בסיסמה. .11.3.3

 ,IPv4, HTTP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMPתמיכה בפרוטוקולים:  .11.3.4

DHCP, ARP 
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 LPR 2 MPליישום  IPמצלמת  .12

  LPRלמערכת   חיצונית ייעודית IPמצלמה  .12.1

 מגה פיקסל, 2רזולוציה  .12.2

 25~9עדשה בטווחים מינימאליים של  .12.3

 , 265דחיסה  .12.4

 מטר 30ל  IRתאורת  .12.5

 פילטר נגד סנוור. .12.6

 קמ"ש. 80מטר במהירות נסיעה של  30טווח גילוי וליכוד מספר רישוי לפחות  .12.7

 60מכלל הלוחיות הקריאות במהירות של  95%המצלמה תאפשר זיהוי וקריאת מספרים בלפחות  .12.8

 קמ"ש ביום ובלילה.

 המצלמה תאפשר זיהוי בתנאי יום לילה ובתנאי מזג אויר משתנים. .12.9

כולל מיגון המיועד להתקנת מצלמה וחלון למצלמה. העמוד  המצלמה תסופק עם עמוד אנטי ואנדלי .12.10

 .ייוצר מברזל מגולוון וצבוע בצבע ע"פ הגדרת המזמין

 הקיימת במשטרת ישראל. Hikvisionהמצלמה תתממשק לתוכנת  .12.11

 
 MPIXעדשה למצלמות   .13

פיקסל  מגה 2העדשה תותאם ע"פ רמת הרזולוציה )פיקסלים ( של המצלמה, לדוגמא: מצלמה של  .13.1

 מגה פיקסל. 2תותאם עדשה של 

 Veryהעדשה תהא  , מפרט ודרישה.Lens for Mega Pixel IP Camera –עדשות למצלמות מגה פיקסל              

focal " העדשות תהיינה עם צמצם אוטומטי חשמלי. 1/2בהתאם לדרישות השטח ומותאמת ל פורמט 

ה הסופית תהיה לאחר ניסוי בשטח ולפי העדשות תותאמנה לזווית ושטח הכיסוי הנדרשים, הקביע

 החלטת המזמין.



 ובכתב מראש אישור קבלת ללא במסמך כלשהו שימוש לעשות אין -"ד עו, סומך לבראש שמורות הזכויות כל ©

יזה  ושוב דרוג מערך שליטה ובקרה אספקה התקנה הפעלה ותחזוקה של מערכות טמס אנליטיקה כרש - 14-2020מכרז פומבי 
 57  נוסח סופי -במועצה 

 

 ותתאים למצבי יום/לילה ע"פ יצרן העדשה. ICRהעדשה  תיועד לעבודה עם פילטר  .13.2

 .MOUNT – CSאו תבריג  MOUNT - Cהעדשות תהיינה מסוג שניתן לשימוש בתבריג  .13.3

 .העדשה תהא תוצרת יפן, ארה"ב או אירופה .13.4

 
 מצלמה הדמיה  תרמית .14

אדם, רכב בעלי חיים וכל עצם הפולט חום בטווח השטח  גילוי תנועת -המצלמה יעוד  .14.1

 המצולם,  בכל תנאי מזג אויר לרבות ערפל, עשן או אבק.

 יקוף חום הנפלט מעצמים זרים.ש -טכנולוגיית העבודה  .14.2

 מטר. 1,200ל 140איתור אדם או בעל חיים ממרחק שבין  .14.3

 מטר. 150ל 18זיהוי אדם או בעל חיים ממרחק שבין  .14.4

 מטר. 1,200ל 600איתור רכב ממרחק שבין  .14.5

 מטר. 700ל  80זיהוי רכב ממרחק שבין  .14.6

 .640X480רזולוציה  .14.7

 . FPS 25קצב רענון  .14.8

 מ"מ. 60או  7.5,9,19,35עדשה קבועה  .14.9

 .H264דחיסת וידאו  .14.10

 גיגה. SD 32כרטיס זיכרון  .14.11

 מערכת ניהול אירועים כולל חישת תנועה. .14.12

 הגנת טמפר וגלאי זעזועים, במקרה של פתיחה/ חבלה.  .14.13

 התראה בעת הזזה או כיסוי המצלמה. .14.14

 PoE IEEE 802.3afבתקן   POEאספקת מתח דרך כבל הרשת  .14.15

המחיר יכלול אפליקציה חיצונית לאנליטיקה לרבות חציית קו וירטואלי, חדירה לשטח  .14.16

   התקהלות ועוד.

 מיגון חיצוני למצלמה תרמית. .14.17

ייתן הגנה למצלמות כנגד חבלה, מפגעי הסביבה )אבק, לכלוך, לחות( ושאר המארז  .14.17.1

 פגעי מזג האוויר.

המארז יהיה בנוי מסגסוגת אלומיניום / פוליקרבונט ויהיה מותאם למידות הפיסיות  .14.17.2

 של המצלמה )קטן ככל האפשר(.

 המארז יהיה אטום לחלוטין לכניסת מים או אבק. )כולל כניסת הכבלים( עם זכוכית .14.17.3

 גרמניום.

 .IP-66מארז בתקן  .14.17.4

 
 : מקצועיתאנליטיקה חיצונית  .15

 מערכת אנליטיקה תיועד לניהול וקבלת התראות ממצלמות אסטרטגיות. .15.1

 (.OUTDDOORהמערכת תוגדר ע"י היצרן כמערכת חיצונית ) .15.2

 המערכת מיועדת לגילוי תנועה בתא שטח צפייה של המצלמות ובתנאי חוץ. .15.3

תנועה של עצמים, תוך יכולת סיווג של העצמים בסביבה תוך דגש על גילוי שיטת הגילוי: זיהוי ובידוד  .15.4

 מוחלט של בני אדם, כלי רכב ותנועות שיוגדרו ע"י המזמין.

 זיהוי תנועת עצמים בפריימים מוגדרים, וכן לכידת תנועה שעונה לחוקיות מוגדרת.  .15.5
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השטח ללא התערבות ידנית המערכת תנתח את השינויים בצורה עצמאית תוך למידה מתמדת של תנאי  .15.6

או התערבות של מפעיל, ולכידת כל התנועות של העצמים שהוגדרו במצבים שונים, ע"מ למנוע 'התרעות 

 שווא'.

למערכת תהא יכולת אנאליטית עצמאית ללימוד של תנאי השטח ע"מ לבודד תנועות ורעשי רקע כגון:  .15.7

נוור לילה, אדים בחלון מיגון המצלמה או זריחה, שקיעה, עננים, עצים, צמחיה, אבק, סנוור שמש, ס

 על העדשה לרבות טיפות גשם.

המערכת תלכד תנועות עצמים, לגיבוש של הפיקסלים לצורת עצם ובכך תנתח את התנועה ואת  .15.8

 החוקיות שבה. 

המערכת תדע לנתח בצורה עצמאית ואוטומטית לזהות דפוס התנהגות , זיהוי של בני אדם, כלי רכב  .15.9

כך לנטרל השפעות סביבתיות תוך תיחום אזורים רבים שבהם ניתן לקבוע פרמטרים ובעלי חיים וב

שונים כמו למשל רמת רגישות שונה, אבחון כיוון התנועה, לרבות קביעת התראה, בזיהוי תנועה בכיוון 

 מסוים. התוכנה תכלול שירטוט וקטור של התנועה על פני המסך.

תמונות בשנייה מבלי לפגוע ברזולוציה ובקצב הקלטה  25-קצב צפייה והקלטה יעמוד על לא פחות מ .15.10

 . Full HD 1080Pוצפייה. יכולת האנליטית תתאפשר גם במצלמות 

 המערכת תתריע בעת חסימת שדה הראייה, נפילת מתח למצלמה או נפילת אות וידיאו. .15.11

יכולת  -המערכת תאפשר גם יצירת התראה של מספר אובייקטים העולה או יורד ממספר מסוים. למשל .15.12

 אנשים בשטח הצילום של המצלמה. 5-זיהוי של התקהלות של בני אדם העולה מ

 המערכת תכלול מגוון תסריטי גילוי כגון:  .15.13

 שוטטות   .15.13.1

 חפץ חדש   .15.13.2

 חפץ נעלם   .15.13.3

 חציית קו   .15.13.4

 התקהלות   .15.13.5

 כיוון ומהירות תנועה   .15.13.6

 ספירת אנשים   .15.13.7

 ידאו מתקבל. ו( והצגתו עם אות הוTRAILהמערכת תאפשר מעקב לאחר גילוי ) .15.14

 המערכת תסמן את האובייקט ותציג שובל עקיבה.  .15.15

 המערכת תציג את הגילוי הנ"ל ברזולוציה הגבוהה ביותר במצלמה.  .15.16
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 מערכת תצפית מתנייעת מבוססת מכ"מ, מצלמות יום לילה, מצלמות תרמיות .16

על מכ"מ מערכות מיגון טכנולוגיות המבוססות  4במסגרת פרויקט הרחבת מערכת המיגון יותקנו  .16.1

 ומערכת תצפית מתנייעת השולטת על מצלמה תרמית ומצלמת יום לילה.

עקב החשיבות והרגישות המיוחדת אופיין פתרון ייחודי וייעודי המתאים לאתר זה. על המערכות  .16.2

 הטכנולוגיות שיוצעו למתחם זה לאפשר:

באמצעות מערכות מטר  500 -גילוי חודרים ומפגעים ממספר כיוונים שונים טווח גילוי של כ .16.2.1

 טכנולוגיות מבוססות מכ"מ ותצפית.

יצירת מרחב גילוי התראה אשר מקיף את בית הקברות והאתרים שהוגדרו כמוגנים כך  .16.2.2

 שיתאפשר גילוי מוקדם ככל שניתן של חודר בין שהוא הולך רגל או שהוא רכוב. 

נה לאירוע בטרם גילוי מוקדם ככל שניתן על מנת לאפשר לכוח האבטחה להגיע בזמן ולתת מע .16.2.3

 הגעת החודרים / מפגעים לשטח בית הקברות.

העברת ההתרעה מידית ובזמן אמיתי למוקדי השליטה והבקרה תוך מתן כל המידע הנדרש  .16.2.4

 להערכות ותגובה לאירוע מרחק, כיוון, זיהוי ויזואלי.

 מערכות שדרישות הכנת התשתיות עבורן יהיו מינימאליות ככל שניתן.  .16.2.5

 רות והתחזוקה שלהן הוא פשוט, קל, מהיר וחסכוני.מערכות שאופי הש .16.2.6

 מערכות ידידותיות ופשוטות להפעלה. .16.2.7

 באחריות המציע להתאים את הציוד והמגונים הנדרשים בהתאם לסביבה. .16.2.8

 כללי –הפתרון הנדרש  .16.3

מעלות ומשולב עם  360מערכות גילוי והתראה כל מערכת מבוססת על מכ"מ שסורק  4הקמת  .16.3.1

יום לילה צבעונית ועדשות בהתאם. המערכות  ccdרמית ומצלמת מערכת תצפית מצלמה ת

 ימוקמו במקומות מרכזיים וגבוהים יחסית ויצפו אל היקף מתחם בית הקברות.

 כל מערכת גילוי תותקן על עמוד במתחם סגור ומגודר שיוקצה לכך. .16.3.2

 התקשורת למוקד תהיה תקשורת אלחוטית או אופטית. .16.3.3

 ת המועצה.הזנת חשמל מנקודה קרובה באחריו .16.3.4

 כללי –אופן פעולת המערכת  .16.4

המערכות סורקות את השטח המוגדר בכל רגע נתון. כאשר אחת המערכות מזהה תנועה כלשהי  .16.4.1

)עפ"י הגדרה( מופעל אוטומטית "נוהל אירוע" שבאופן עקרוני יקפיץ את מערך המצלמות ארוכות 

ווי קולי וויזואלי תופיע מידית טווח  יום / לילה ואו תרמיות לנקודת הגילוי. ההתראה בליווי חי

במוקד במערכת השו"ב. תוכנת המערכת תאפשר הקפצת תמונה, זיהוי כיוון והצגת מיקום 

קורדינאטות ותפתח חלון למפעיל שיכלול את נוהל הטיפול באירוע. המוקדן יתפעל את האירוע 

 עפ"י ההנחיות שנקבעו.

 מפרט טכני מכ"מ .16.5
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המפרט הטכני מתייחס לתכנון החתום מטה ברם המציע רשאי להגיש פתרון כולל אחר ובלבד  .16.5.1

מטר )מעמדת התקנת המכ"מ( מסביב  500שהפתרון המוצע יענה לדמ"צ ויכסה בטבעת של עד 

 לשטח האתר עפ"י התכנית המצ"ב. 

 על המכ"מ המוצע להיות מכ"מ מתוצרת מוכרת ואיכותית אשר הוכח:  .16.5.2

 העובד כפרט עצמאי בארץ או בעולם בארבע השנים האחרונות.כמוצר ודגם   .16.5.2.1

בארבע  השנים כמוצר או דגם העובד כפרט במערכת מרובת סנסורים בארץ או בעולם  .16.5.2.2

 האחרונות.

 מערכת מכ"מ

 דרישה תיאור מס"ד

 אדם / רכב  יכולת גילוי מטרות 1

 מעלות  360 עבודה היקפית רחבה 2

 מ"ר 800-1000 שטח כיסוי 3

 מטר לפחות 500  -מטר  10 טווח עבודה 4

 מטר או יותר 250  -מטר  2 טווח גילוי אדם זוחל  5

טווח גילוי אדם הולך או  6
 מטר או יותר 300  -מטר  2 רץ

 מטר או יותר 500  -מטר  2 טווח גילוי רכב 7

 מטר לפחות 1.5 רזולוציית גילוי לטווח 8

 מעלה לפחות 1  רזולוציית גילוי בזווית 9

10 
 גילוי תנועה במרחב

גילוי ללא מגבלת כיוון התקדמות או כיוון תנועה  
 במרחב

 מטר לשנייה  0.1 -גילוי מטרות החל מ  מהירות מטרה 11

 לפחות פעם בשנייה מהירות סריקה 12

יכולת גילוי מספר מטרות  13
 מטרות 50לפחות  בו זמנית

 שעות 24 -ל 2 -מ לא יותר שעות 24התראות שווא  14

 תדר מאושר להפעלה בישראל תדרי עבודה  15

 וולט זרם ישר 9-48 מתח עבודה 16

 מעלות צלסיוס   –30-60 טמפרטורת עבודה  17

 בטוח להפעלה בסביבת אדם בטיחות הפעלה 18
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על המכ"מ המוצע לעמוד בכל הדרישות הטכניות המפורטות בטבלה יש למלא באופן ברור את  .16.5.3

 טבלת הענות )הענות מלאה / חלקית / לא עונה( למפרט עפ"י כל סעיף:

 
 מפרט טכני מערכת תצפית .16.6

יום לילה צבעונית ועדשות  ccdמערכת התצפית שתסופק תכלול מצלמה תרמית ומצלמת  .16.6.1

 בהתאם.

 על מערכת התצפית המוצעת להיות מתוצרת מוכרת ואיכותית אשר הוכחה: .16.6.2

 כמוצר ודגם  העובד כפרט עצמאי בארץ או בעולם בארבע השנים האחרונות.  .16.6.3

ארץ או בעולם בארבע השנים כמוצר או דגם העובד כפרט במערכת מרובת סנסורים ב   .16.6.4

 האחרונות.

 לפחות עבור כלל המערכת. IP66עמידות לסביבה מדברית ולבריכות אידוי חומציות ) .16.6.5

16.6.6. SDK .של המצלמה יציג באופן ברור את כיוון הצפייה על גבי מערכת השו"ב 

או התצ"א תקפיץ את המצלמה לנקודה ותבצע זום ופוקוס מלא   GISלחיצה על נקודה במפת ה  .16.6.7

 הנקודה )ע"פ הגדרות שיוספקו לזוכה(. על

 להלן:  4.7על מערכת התצפית המוצעת לעמוד בכל הדרישות הטכניות המפורטות בסעיף  .16.6.8

 או שוו"ע  MOOG/FLIRלילה תוצרת  \יום CCDמצלמה תרמית משולבת  .16.6.9

על  CCDהמצלמה תוציא שני ערוצי וידאו באופן קבוע, תרמי ווידאו ממצלמת ה  .16.6.10

 IPגבי רשת  

 הרציף במצלמות יבוצע עבור כל מצלמה בנפרד.הזום  .16.6.11

 חיישן תרמי: .16.6.12

 חיישן תרמי לא מקורר בלבד. .16.6.12.1

 17μ: 640 x 480רזולוצייה  .16.6.12.2

 מ"מ. 25-225עדשה זום רציף  .16.6.12.3

 8.3FPS  (9Hz.)כמות פריימים לשניה  .16.6.12.4

16.6.12.5. AGC 

 .(Recognitionמטר ) 500יכולת זיהוי אדם מטווח  .16.6.12.6

 יכולת החלפת נגטיב )חם שחור או חם לבן(. .16.6.12.7

 .40°C to +55°C-טמפרטורת עבודה  .16.6.12.8

 CCDחיישן  .16.6.13

 יכולת להחשיך אזורי שידור המכ"מ בטיחות הפעלה 19

אטרנט, חיבור לתקשורת בעל ממשק חיבור רשת  ממשקי חיבור  20
אלחוטית, תקשורת סיבים אופטיים, אפשרות 

 לקבלת פרוטוקול התחברות

מכ"מים באותו תדר עבודה פועלים יחד  10לפחות  יכולת עבודה מערכתית 21
 בתא שטח אחד

22 
 יכולת עבודה מערכתית

תחת מערכת שליטה ובקרה אחת, הצגת כל 
 הגילויים 

 יכולת מיסוך מטרות יכולת עבודה מערכתית 23

 דיווח מצב תקינות ותקלות למערכת השו"ב  בקרה וניטור תקינות  24
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16.6.13.1. CCD  אוCMOS  לפחות 1/3בגודל. 

 .Full HD  מגה פיקסל 2רזולוציה  .16.6.13.2

 מ"מ המותאמת לרזולוציה הנדרשת. 15-300עדשה   .16.6.13.3

 .צמצם ופוקוס אוט' .16.6.13.4

 .50dbיחס אות לרעש מעל  .16.6.13.5

 .PoE/24VAC/12VDCמתח הפעלה  .16.6.13.6

 .לפחות IP66עמידות לסביבה של  .16.6.13.7

 .CAT-5E  /CAT7 כבלחיבור באמצעות  .16.6.13.8

 .צידוד והגבהה .16.6.13.9

 .מעלות 360זווית סיבוב  .16.6.13.10

 .מעלות למעלה ולמטה 90הגבהה  .16.6.13.11

 מעלות בשניה )ניתן רגישות ניתנת להגדרה(. 0.1-70מהירות סיבוב של  .16.6.13.12

 .40°C to +70°C-טמפרטורת עבודה  .16.6.13.13

16.6.13.14. WDR. 

 .F 1.2ב  LUX 0.02ל \, שLUX 0.2 רגישות תאורה צבע .16.6.13.15

כי יח' הטלמטריה תותקן כחלק אינטגראלי בתושבת הממונעת  עבור מערכות ממונעות נדרש  .16.6.14

במקומות אשר בהם יהיה צורך בשימוש בכבל אופטי יותקן ארון תקשורת אשר בתוכו תבוצע המרת 

 אותות וידאו ופיקוד לפרוטוקול תקשורת סטנדרטי של כבל אופטי.

בשלב הביצוע כאשר שיטת התקנת הכבלים וצורת אספקת המתח למצלמות תקבע על ידי המזמין  .16.6.15

 יקבע מיקום סופי ומדויק של המצלמות.

 כללי: –מיגון עמדות המכ"מ והתצפית  .16.7

 
מטר  העמוד ימוגן  15עד  12 -מערכות הגילוי )מכ"מ ומערכת תצפית( יותקנו על עמוד בגובה של כ .16.7.1

של  ויוקף בשתי "חגורות" של גדר ביטחונית כדוגמת גדר תוצרת יהודה גדרות דגם "שדרות" בגובה

 מטר. הגדר תהיה מסוג סכינים עם תלתליות.  2.65

יוקם שער כניסה "פשפש" למתחם. השער והמתחם ימוגנו באמצעות מערכת גילוי פריצה מבוססת  .16.7.2

 גלאים מפסקים מגנטים מסוגים שונים ותחובר למערכת השו"ב והמוקד.

רש, הכנת כל מודגש: כל עבודות הכנת בסיס בטון המותאם להתקנת העמוד לכל הציוד הנד .16.7.3

 התשתיות הנדרשות, אישורי קונסטרוקטור, הקמת הגדרות עפ"י הנדרש באחריות הקבלן.

 ציוד טמ"ס לאתרים.   -  04פרק 
   מתג מרכזי .1

המותקנים באתרי ריכוז  L3למתגי  Gigabit Ethernetהמתג יבצע טבעות וקישורים ישירים של  .1.1

 .IPמצלמות 

 למוקד ו/או לריכוזים ראשיים אחרים Backboneקישורי  .1.2

  +POE 1000פורטים נחושת  48סה"כ  .1.3

 .802.3at + 802.3afתמיכה ב  .1.4

 1000Wספק כוח נשלף של  .1.5

 (Hardware queueתורי חומרה ) 8המתג יתמוך ב  .1.6

 מתגים, לפחות, לניהול כיחידה אחת. 8יכולת שרשור של  .1.7
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 היחידה )לא כלול במחיר היחידה(., אופציה להוספת ספק נוסף בתוך 230VACהזנת מתח:  .1.8

 עבור קישור סיב אופטי. SFPעל בסיס חריצי  Gigabit Ethernet-10ממשקי  2אפשרות להתקנת  .1.9

 עבור קישור סיב אופטי. SFPאופטיים על בסיס חריצי  1Gממשקי  4אפשרות להתקנת  .1.10

 .SMוב  MMמערכת האופטיקה תתמוך ב  .1.11

  פחות. ל RIP-v1/v2  תמיכה בניתוב סטטי ודינמי .1.12

 לפחות. multi cast group 500, וב PIM Multicastתמיכה בניתוב  .1.13

, RSTP ,802.1q VLAN, RMON,  IGMP v2,  ,SNMP v1/2/3  תמיכה בפרוטוקולים הבאים: .1.14

Telnet, SSH v1/v2 ,802.1x, Jumbo-frames 

 על כל הפורטים Access controlתמיכה ב  .1.15

 QOS ,Ingress/Egress traffic policyיכולת הגדרת  .1.16

 .40°Cעד + 0°C  עמידה בטמפרטורת סביבה .1.17

 ס"מ. 45, עומק עד U1גובה  .1.18

 .CONSOLE'' וכבל 19המתג יסופק עם אביזרי התקנה במסד  .1.19

 המתג יסופק עם כבל שרשור. .1.20

 
 פורטים לחיבור מצלמות 24מתג קצה  .2

 במרכזמותקנים / L3למתגי Gigabit Ethernetהמתג יבצע טבעות וקישורים ישירים של  .2.1

 לריכוזים ראשיים אחרים Backboneקישורי  .2.2

 +POE 1000פורטים נחושת  24סה"כ  .2.3

 .802.3at + 802.3afתמיכה ב  .2.4

 370Wספק כוח של  .2.5

 (Hardware queueתורי חומרה ) 4המתג יתמוך ב  .2.6

 מתגים, לפחות, לניהול כיחידה אחת. 8יכולת שרשור של  .2.7

 .230VACהזנת מתח:  .2.8

 עבור קישור סיב אופטי. SFPפטיים על בסיס חריצי או 1Gממשקי  4אפשרות להתקנת  .2.9

 .SMוב  MMמערכת האופטיקה תתמוך ב  .2.10

 L3תמיכה בניתוב סטטי  .2.11

, RSTP ,802.1q VLAN, RMON,  IGMP v2,  ,SNMP v1/2/3  תמיכה בפרוטוקולים הבאים: .2.12

Telnet, SSH v1/v2 ,802.1x, Jumbo-frames 

 על כל הפורטים Access controlתמיכה ב  .2.13

 QOS ,Ingress/Egress traffic policyיכולת הגדרת  .2.14

 .C° 75עד + 20°C-  עמידה בטמפרטורת סביבה .2.15

 ס"מ. 35, עומק עד U1גובה  .2.16

 '' ואו פס דין.19המתג יסופק עם אביזרי התקנה במסד  .2.17

 

 
 פורטים לחיבור מצלמות 8מתג קצה  .3

 במרכזהמותקנים   L2למתגי Gigabit Ethernetהמתג יבצע קישור ישיר של  .3.1

 לריכוזים ראשיים אחרים Backboneקישורי  .3.2

 +POE 1000פורטים נחושת  8סה"כ  .3.3
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 .802.3at + 802.3afתמיכה ב  .3.4

 .170Wספק כוח של  .3.5

 .Fanless modeאפשרות עבודה ב  .3.6

 (Hardware queueתורי חומרה ) 4המתג יתמוך ב  .3.7

 .230VACהזנת מתח:  .3.8

 עבור קישור סיב אופטי. SFPאופטיים על בסיס חריצי  1Gממשקי  2אפשרות להתקנת  .3.9

 .SMוב  MMמערכת האופטיקה תתמוך ב  .3.10

 L3תמיכה בניתוב סטטי  .3.11

, RSTP ,802.1q VLAN, RMON,  IGMP v2,  ,SNMP v1/2/3  תמיכה בפרוטוקולים הבאים: .3.12

Telnet, SSH v1/v2 ,802.1x, Jumbo-frames 

 על כל הפורטים Access controlתמיכה ב  .3.13

 QOS ,Ingress/Egress traffic policyיכולת הגדרת  .3.14

 .70°Cעד + C°-20  עמידה בטמפרטורת סביבה .3.15

 ס"מ. 35, עומק עד U1גובה  .3.16

 '' ואו פס דין.19המתג יסופק עם אביזרי התקנה במסד  .3.17

 
 
 

 
  IPמקומית   NVRמערכת צפייה והקלטה  .4

 התראות.יעוד המערכת: ניהול והקלטת מצלמות כולל סנכרון לסנסורים לצורך הפעלות וקבלת 
 משותפת. VMSמקבילות ומנוהלות בתוכנת   NVRהמערכת תיועד לעבודה ברשת עם מערכות  .4.1

 תוכנת צפייה, שחזור והקלטה. .4.2

 לפחות.  ITNEL  DUAL COREמבוססי מעבדי  .4.3

 .WINאו  APIפשוטה בתצורת   עם קוד פתוח להתממשקות LINUX BASEמערכת הפעלה   .4.4

עבור כל  FPS 30מגה פיקסל לכל מצלמה לפחות וב  5ברזולוציה מלאה של   IPמצלמות  8/16/32קיבולת  .4.5

 מצלמה.

 . SATAמצלמות מסוג  2טרה לכל  1דיסק קשיח  .4.6

 . H.265דחיסה ב  .4.7

 לעבודה ביתירות הדדית. GbEכרטיסי רשת  2 .4.8

 .19מארז " .4.9

 קבועה. IPאפשרות צפייה מרחוק באמצעות כתובת  .4.10

 .VGA +HDMI יציאות מסך  2 .4.11

 ים.ניהול קבצ .4.12

 (.FIFOנעילת קובץ מוקלט לשמירת הקובץ מבלי שיידרס ) .4.13

 תיוג קבצים. .4.14

 חיפוש קובץ ע"פ תיוג. .4.15

 .NVR -בין יחידות ה Back-up &Fail-Overאפשרות  .4.16

4.17. SMART SEARCH .ע"ג הווידאו 
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 Outdoor משולבת סלולאר מערכת הקלטה מקומית .5

 IPמצלמות  4לניהול והקלטת  NVRמערכת 
 משותפת. VMSמקבילות ומנוהלות בתוכנת   NVRהמערכת תיועד לעבודה ברשת עם מערכות  .5.1

 .FPS 25לפחות ומגה פיקסל לכל מצלמה  2ברזולוציה מלאה של  IPמצלמות  4 קיבולת .5.2

 לפחות.טרה  1דיסק קשיח  .5.3

 . H.265דחיסה ב  .5.4

 קבועה. IPאפשרות צפייה מרחוק באמצעות כתובת  .5.5

 /G3 & G4תמיכה ברשתות סלולאר  .5.6

 Wi-Fiתמיכה ב .5.7

 +.55ולפחות  -10טמפרטורות עבודה  .5.8

 .85%עמידות לחות בלפחות  .5.9

 
 Outdoor משולבת סלולאר LPR מערכת הקלטה מקומית .6

 המתממשקות עם משטרת ישראל. LPRמצלמות  4לניהול והקלטת  NVRמערכת 
ובעלת  משותפת VMSמקבילות ומנוהלות בתוכנת   NVRהמערכת תיועד לעבודה ברשת עם מערכות  .6.1

 המרכזית LPRתוכנה תואמת למערכת ה 

 .9ו  4/4מסדרות  LPRואו מצלמות   TCM 203/204דגם  Hikvisionתוצרת   IP LPRמצלמות  4 קיבולת .6.2

 לפחות.טרה  1דיסק קשיח  .6.3

 . H.264דחיסה ב  .6.4

 קבועה. IPאפשרות צפייה מרחוק באמצעות כתובת  .6.5

 /G3 & G4תמיכה ברשתות סלולאר  .6.6

 Wi-Fiתמיכה ב .6.7

 +.55ולפחות  -10טמפרטורות עבודה  .6.8

 .85%עמידות לחות בלפחות  .6.9

6.10.  

  IK10מוגן אנטי ונדאלי  IP66מיגון חיצוני  .7

 המארז ייתן הגנה למצלמות כנגד חבלה, מפגעי הסביבה )אבק, לכלוך, לחות( ושאר פגעי מזג האוויר. .7.1

 מיגון מאסיבי פולי קרבונט. .7.2

 .IK10מוגן וונדליזם בתקן  .7.3

 ומניעת קורוזיה.  IP66מוגן לחות ומים  .7.4

 חימום + אוורור + סוכך שמש. .7.5

 זרוע מאסיבית תואמת עם מעברי כבילה בתוך הזרוע. .7.6

 פתיחת המיגון תהא בתצורת ספר בלבד )פתיחה צידית(. .7.7

למארז תהא האופציה להגנת טמפר וגלאי זעזועים שיחובר למערכת האזעקה במקרה של פתיחה/ חבלה.  .7.8

 יפעיל התראה בתחנות הצפייה ויפתח שידור למוקד. VMDבעת שינוי מצב המצלמה ה

 
 כולל פנס א.א.  IK10מוגן אנטי ונדאלי  IP66מיגון חיצוני  .8

 המארז ייתן הגנה למצלמות כנגד חבלה, מפגעי הסביבה )אבק, לכלוך, לחות( ושאר פגעי מזג האוויר. .8.1

 מיגון מאסיבי פולי קרבונט. .8.2

 .IK10מוגן וונדליזם בתקן  .8.3
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 ומניעת קורוזיה.  IP66מוגן לחות ומים  .8.4

 חימום + אוורור.  .8.5

 פתיחת המיגון תהא בתצורת ספר בלבד )פתיחה צידית(. .8.6

 מעלות. 30מטר במפתח של  70מעלות או  60מטר ובמפתח של  50פנס א.א למרחק אפקטיבי של  .8.7

תיחה/ חבלה. למארז תהא האופציה להגנת טמפר וגלאי זעזועים שיחובר למערכת האזעקה במקרה של פ .8.8

 יפעיל התראה בתחנות הצפייה ויפתח שידור למוקד. VMDבעת שינוי מצב המצלמה ה

 
 PoEהזנת  IK10מוגן אנטי ונדאלי  IP66מיגון חיצוני  .9

 המארז ייתן הגנה למצלמות כנגד חבלה, מפגעי הסביבה )אבק, לכלוך, לחות( ושאר פגעי מזג האוויר. .9.1

 ה, מרכיבי המיגון והפנס.המיועד להפעלת המצלמ PoEממשק עבודה  .9.2

 מיגון מאסיבי פולי קרבונט. .9.3

 .IK10מוגן וונדליזם בתקן  .9.4

 ומניעת קורוזיה. IP66מוגן לחות ומים  .9.5

 חימום + אוורור + סוכך שמש. .9.6

 זרוע מאסיבית תואמת עם מעברי כבילה בתוך הזרוע. .9.7

 פתיחת המיגון תהא בתצורת ספר בלבד )פתיחה צידית(. .9.8

טמפר וגלאי זעזועים שיחובר למערכת האזעקה במקרה של פתיחה/ חבלה. למארז תהא האופציה להגנת  .9.9

 יפעיל התראה בתחנות הצפייה ויפתח שידור למוקד. VMDבעת שינוי מצב המצלמה ה

 

 מטר  60פנס א.א למרחק  .10

 מיועד להתקנה לתנאי חוץ. IP66פנס א.א בתקן  .10.1

 30מטר ו 60 הפנס יותקן ויוצמד למצלמות ע"מ להגביר את ראיית הלילה של המצלמה למרחק של  .10.2

 מעלות.

 ואט. 12הספק הפנס לא יעלה על  .10.3

 של המצלמה. ICR FILTERלפנס תהא יציאה חיצונית לסנכרון והפעלת יחידת ה  .10.4

 רחוק. או באמצעות פיקוד מ  הפנס יופעל בשעות החשכה בלבד באמצעות תא פוטואלקטרי .10.5

  24VACאו  12-24VDCמתח הפעלה  .10.6

 באמצעות מיגון יעודי. POEלפנס תהיה אפשרות להזנת מתח  .10.7

 

 ארונות סעף לציוד באתר חוץ .11

, ספק כח מתג תקשורת וכיו"ב(, NVRבארון יותקן ויקובע כל הציוד הנדרש להפעלת האמצעי ) .11.1

 תאם לתוכן הציוד.החיווט בארון יעבור בתעלות ויסומן לזיהוי, ממדי הארון יקבעו בה

מאווררים וסננים )כניסה  2הארון ייוצר מפוליקרבונט ויכלול סוכך שמש, בתוך הארון יותקנו  .11.2

ויציאה(,ן מאוורר לשמירת טמפרטורה עבודה תקינה מעבר לחריצי האוורור, המאוורר יופעל 

 באמצעות חיישן טמפרטורה .

ויעוגן לעמוד/קיר באמצעות חבק  IP67הארון יהא אטום לחדירת מים ותנאים סביבתיים ברמת  .11.3

 מקורי של יצרן הארון.

( וחיישן טמפר, כל תקלה בבקר במוקד תתקבל התראה על AC/DCלארון יהיו בקר נפילת מתחים ) .11.4

 ראה פרק מצלמות(. -video lossתקלה במצלמה )חוסר תקשורת 

 הארון יסופק עם פס דין וכל הציוד שיותקן בו יקובע לפס דין. .11.5

 עם גב פלטת עץ. הארון יסופק .11.6
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 מערכת הגנת ארון .12

מערכת התראה לארון הכוללת התראת פתיחה באמצעות טמפר והתראת חום באמצעות טרמוסטט  .12.1

 או דרך המצלמה. VMSכולל יחידת שידור למוקד ופתיחת אירוע ביומן הארועים של מערכת ה 

 ארון המרה אופטי לנחושת .13

 הארון יכלול את כל הציוד האופטי הנדרש להמרה מאופטיקה לנחושת והפוך, ומותאם לתנאי חוץ  .13.1

המחיר יכלול  את  חיבור/ הלחמת הסיב,  מתאמים אופטיים, שקעי חשמל, חיבורי חשמל מפסק  .13.2

, כולל SM LCמחברי פיקטל מסוג  6, אספקה והתקנה LCמתאמים מסוג  6פחת, פנל אופטי, כולל 

מחברים ומגשרים וכל  SM ,MM,מגשרים אופטיים CAT7, כבלי תקשורת, מגשרים OTDRבדיקת 

 הנדרש להפעלה מלאה של הנדרש בארון. 

+ (, כולל שילוט 75°Cעד  -40°Cכל הציוד בארון נדרש לתמוך בהתקנה חיצונית )טווח טמפרטורה בין  .13.3

 וסימון.

 
 ארונית תקשורת .14

ת שקופה/ פח, מנעול, מאוורר דפנות צד מתפרקות, פס כולל: דלת קדמי U 10" /19ארונית תקשורת , .14.1

 , כולל מאמ"ת , כולל ערכת הארקהN-6שקעים 

 
 ארון תקשורת .15

ס"מ כולל  דלת חזית זכוכית )דו כנפית(  100ובעומק   42Uלהתקנת ציוד בגובה  19מס"ד תקשורת " .15.1

סילות התקנה כל אחד, מ CFM45עם מסגרת פח אחורית אטומה, מנעול, שני מאווררים בתפוקת 

 -פסים ל 2מעלות, ערכת הארקה ,  45עם תוספת לדפנות בזווית   19לאומי קפיץ גרמני לציוד בגודל "

 שקעי כח עם מאמ"ת, 6

 דפנות הארון יהיו מחורצות, כולל פנלים עיוורים לכיסוי כל החללים הריקים. .15.2

 יחידות פנל שערות. 4יחידות ו 2הארון יסופק עם פנל משתמש *  .15.3

 
 להתקנת מצלמות ואמצעים.  עמודים .16

באתרים בהם נדרשים להתקין עמודים, העמודים יהיו מפלדה מגולוונת או עץ )ע"פ החלטת המזמין(   .16.1

 והתקנתם תהיה בהתאם להוראות מהנדס ובפיקוחו.

 מטר, עגולים או מתומנים מדורגים, עם מכשולי טיפוס.  18 - 3העמודים יהיו בגובה של  .16.2

 ק.העמודים יכללו כולאי בר .16.3

 קמ"ש. 100מעלות מקסימום במהירות של  0.5תכנון העמוד יכלול חישוב של תזוזת העמוד עד  .16.4

 .812העמודים יהיו בעלי תקן ישראלי  .16.5

 התקנת העמודים תתוכנן ותאושר ע"י בודק /מהנדס/ מפקח הנדסי מאושר. .16.6

 נתוני בסיס בטון ואופן התקנתו יבוצעו ע"י קונסטרוקטור. .16.7

יתוכנן להשתלב בחומה או קיר מבנה קיים, כמו כן ניתן להיעזר באישור במקרים מסוימים העמוד  .16.8

 מיוחד, בקיר תומך במקום בו לא ניתן לבצע ביסוס מלא.

 .ALARMהפתחים ימוגנו באמצעות טמפר שיחובר מצלמה בכניסת  .16.9

ברגי פתח השרות בעמוד, יהיו ברגים לא סטנדרטיים, כדוגמת "טורקס"  ייחודי שאינם נמכרים   .16.10

 דרט בחנויות ורשתות.כסטנ

 כל חלל פנים העמוד ימולא בצמר סלעים  כנגד חום ואש והכבלים יהיו מצופים בחומר מעכב שריפה. .16.11

 לעמוד תהא מחיצה להפרדה בין מתח לתקשורת לכל אורך העמוד. .16.12
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 מחיר העמוד יכלול: .16.13

קנה הובלה והתקנה, בסיס ע"פ תכנון הקונסטרוקטור, חפירה וכל עבודה או חומר הנדרש להת .16.13.1

 מושלמת של העמוד ואישור התקנה חתום לכל עמוד ע"י קונסטרוקטור.

 

 מיגון עמודים  .17

לצורך מניעת טיפוס על העמודים וגרימת נזק ו/או וונדליזם ימוגנו העמודים באמצעות מחסומים במספר 

 אפשרויות:

ייה בגובה מגובה העמוד והשנ 60%מניפות קוצים שיותקנו בשני גבהים שונים הנמוכה בגובה של כ  .17.1

 מגובה העמוד. 80%של 

 ס"מ.ע"פ החלטת המזמין  50-200ספירלת סכינים באורכים משתנים בין  .17.2

 התקנת המגונים תבוצע טרום גילוון וצביעת העמוד.  .17.3

 
 יום עבודה של מנוף/ סל אדם .18

יום עבודה של במת הרמה או מנוף כולל סל הרמה בטיחותי ע"פ הוראות הבטיחות הקבועות בחוק  .18.1

רכב ליווי, אמצעי אזהרה, חסימה  וכל הנדרש לשינוע ע"פ התקנים והוראות הבטיחות לרבות 

 .ני הבטיחותקהקבועות בחוק ובת

 מערכת כריזה  -  05פרק 
 כללי

של כל מערכות הבטחון המותקנות  IPמערכת הכריזה שתסופק תהיה מערכת שתפעל ברשת התקשורת  .א

 באתר.

 מערכת הכריזה תותקן במתחמים השונים ותאפשר שליטה מעמדת המאבטח וממוקד השליטה הגזרתי. .ב

השליטה על מערכת הכריזה תהיה מתוך מערכת השו"ב באמצעות "אייקון" ייעודי שימוקם על המפה  .ג

 הגרפית / שרטוט האתר או התצ"א. 

ירת התקשורת והדיבור למערכת עמדת השליטה במוקד המרכזי תכלות מיקרופון ייעודי שיאפשר את יצ .ד

 הכריזה כל זאת ללא הפעלה של רכזת כלשהי.

בעת חירום מערכת הכריזה תאפשר ביצוע כריזה כללית כך שתישמע ההודעה בכל השופרים והרמקולים  .ה

המחוברים למערכת כך זאת תוך אכיפה של כל ווסתי העוצמה לדרגה גבוהה ביותר. ניתן יהיה לנתב ולחסום 

 ה לחלק מהשפרים או הרמקולים בשטח. הודעות כריז

ניתן יהיה  להגדיר צליל מקדים כדוגמת "גונג" קבוצת שופרים או רמקולים שיוגדרו כ"אזור". ניתן יהיה  .ו

להגדיר את הצלילים האלה באמצעות תוכנת הניהול והבקרה. צילים אלו להגדרה ע"י תוכנת הניהול 

 והבקרה. 

 
 רמקולים / שופרים לתנאי חוץ .1

 .IPהרמקולים /שופרים שיסופקו יהיו בעלי יכולת לחיבורם למערכת  .1.1

 לפחות. 30W RMSהשופר שיותקן יהיה מיועד להתקנה חיצונית ובעל הספק  .1.2

 . V 220השופר יכלול שנאי קו אינטגראלי  .1.3

 .1Wמטר ל 1במדידה של  105Db splעוצמת קול השופר  .1.4

 מעלות צלסיוס. 55ועד  -5שבין  כל הציוד מיועד לשימוש חיצוני ולעבודה בטמפרטורות .1.5

השופר יכלול את כל הנדרש להתקנתו על קיר או עמוד כולל זרוע או מתקן תפיסה עם חבקים וברגים  .1.6

 לפחות.  IP54המוגנים מקורוזיה והמותאמים להתקנה חיצונית ברמת הגנה של 
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 מגבר למערכת כריזה .2

 .IPהמגבר יהיה בעל יכולת לחיבור לרשת   .2.1

 לפחות. 60W הספק מינמלי של .2.2

 המגבר יאפשר חיבור שני רמקולים מסוג שופר.  .2.3

 מעלות צלסיוס. 55ועד  -5כל הציוד מיועד לשימוש חיצוני ולעבודה בטמפרטורות שבין  .2.4

 המגבר יותאם להתקנה בארון / מס"ד ציוד. .2.5
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  מערך תקשורת  -  06פרק 

 מערך התקשורת נועד לתעבורת נתונים בין האתרים לחדרי הבקרה במוקדים האזוריים, הגזרתיים והראשי. 
 

 עורקים אלחוטיים:  .1

בלבד ברוחב פס שיוגדר ע"י  ,Radwin, WaveIP  Sikluיאושרו עורקים אלחוטיים תוצרת החברות  .1.1

 היועץ.

 .Outdoor IP67כל הציוד יותקן ויותאם לתנאי  .1.2

 .AES 128העורק יכלול הצפנה כדוגמת  .1.3

 הציוד יופעל עם אנטנה: .1.4

 .dBi 16גיגה הרץ: אינטגרלית בשבח של  2.4מערכות  .1.4.1

 dBi  38/43/50גיגה הרץ: שבח בהתאם לטווח התקנה  70מערכות  .1.4.2

 המערכת תתמוך ברוחבי ערוץ הבאים:  .1.5

 מגה הרץ. 20/50גיגה הרץ:  2.4מערכות  .1.5.1

 מגה הרץ. 125/250/500גיגה הרץ:  70מערכות  .1.5.2

 .הפעלה סימטרית/אסימטרית בכל לינק לפי דרישת המשתמשב המערכת תתמוך  .1.6

מטר לעבודה מושלמת )אנטנה, ספק,  5,000מחיר העורק יכלול את כל הנדרש להפעלתו למרחק של עד  .1.7

 כבילה ואמצעי התקנה(.

 תדר מאושר משרד התקשורת: .1.8

1.8.1. GHz 2.4  ומותאם לIEEE 802.3. 

1.8.2. 71-76GHz מותאם ל וIEEE 802.3. 

 רוחב פס: .1.9

 .Full duplexבשיטת ה  Mbps 50ל  20בהתאם למפורט בכתב הכמויות בין  .1.9.1

 Full duplexבשיטת  Mbps 100יתרון למערכת עם יכולת שדרוג תוכנה לרוחב פס  .1.9.2

 
 עורקים מילימטריים: .2

 בלבד. Siklu או    Ceragonיאושרו עורקים אלחוטיים תוצרת החברות  .2.1

 .Mbps  Full Duplex 500, עם יכולת שדרוג ל Mbps 100 Full duplexרוחב פס הבסיסי יהיה    .2.2

 IP67בתקן  Outdoorכל הציוד יותקן ויהיה לתנאי  .2.3

 .IEEE 802.3ומותאם ל  71-76GHzתדר העבודה יהיה  .2.4

בתוספת רוחב ערוץ הקליטה והשידור ייבחרו ע"פ הדרישה בפועל ובהתאם לכמות התעבורה הנדרשת  .2.5

20% 

 מחיר העורק יכלול את כל הנדרש להפעלתו לעבודה מושלמת )אנטנה, ספק, כבילה ואמצעי התקנה(. .2.6

 המזמין יהיה אחראי על הכנת טופסי רישוי ותשלום עלות הרישוי למשרד התקשורת. .2.7

 .IEEE 802.3תחום תדר לגלים מילימטריים  יהיה בעל אישור משרד התקשורת ומותאם ל  .2.8

 שנים. 5קטן ככל שניתן. מחיר העורקים יכלול תשלום אגרת משרד התקשורת ל יתרון לעורק  .2.9
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 סקר אלחוט לאתר .3

הסקר יכלול בדיקת אפשרות להקמת מערכת אלחוט לאתר, לרבות, הפעלת מנוף, ספקטרום אנלייזר  .3.1

 ואמצעים נדרשים לביצוע הסקר בצורה מושלמת. 

ל תוואי למוקד הראשי ולמוקד המשני, המלצות הסקר יכולל: הגשת דוח מפורט לכל אתר ואתר, כול .3.2

 לתוואי ולציודים וכתבי כמויות ע"פ סעיפי המכרז. המחיר לאתר כולל חלק יחסי למוקדים.

לפחות  UPLOADמגה   4אספקה, התקנה והפעלה של אספקה, התקנה והפעלה של יחידת שידור קווית קומפלט, לשידור ב 
, ממ"ת, פס שקעים עד להפעלה מושלמת. IPVPNלמוקד הכוללת: ארון תקשורת ברזל כמוגדר במפרט,דוחס, מודם קווי 

 וקבלת מודמים במתקנים, כולל כל השינויים הדרושים. IPVPN, לקבלת קו ו HOTלרבות כל התאומים עם בזק או 

 
 מהאתר למוקד  IPVPN תקשורת  .4

 לפחות למוקד הכוללת:  UPLOADמגה   4ט, לשידור ב יחידת שידור קווית קומפל  .4.1

  .ארון תקשורת ברזל או פוליאסטר 

 .דוחס 

  מודם קוויIPVPN. 

 .חיבור לחשמל לרבות ממא"ת, פס שקעים עד להפעלה מושלמת  ואישור מהנדס בודק 

  המחיר יכלול כל התאומים עם בזק אוHOT לקבלת קו ו ,IPVPN  ,וקבלת מודמים במתקנים

 כולל כל השינויים הדרושים.

 .IPVPNשנות מנוי  5המחיר יכלול  .4.2

 

 מודם סלולארי    .5

 מגה לפחות למוקד הכוללת:  5יחידת שידור סלולארית קומפלט, לשידור ב  .5.1

 ארון תקשורת ברזל או פוליאסטר  .5.2

של חברות סלולאר שונות. לנתב תהא יכולת שידור משני  SIMמשני כרטיסי  4Gנתב סלולארי תשדורת  .5.3

השני באופן אוטומטי.  SIM, המערכת תעבור לSIMשל חברות שונות, בעת ניתוק  SIMכרטיסי 

 יסופק ע"י המציע(. SIMמעלות )כרטיס  60~0המערכת תיועד לעבודה בתנאי חוץ בטמפרטורות של 

 גיגה. SD 32יחידת גיבוי בכרטיס   .5.4

 ל לרבות ממ"ת, פס שקעים עד להפעלה מושלמת  ואישור מהנדס בודקחיבור לחשמ .5.5

התקנה והפעלה קומפלט לרבות כל התאומים עם ספק התקשורת,  וקבלת מודמים במתקנים, כולל כל  .5.6

 השינויים הדרושים.
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 חשמל וגיבוי.  -  07פרק 
 UPSאל פסק יחידת גיבוי 

( לאספקת מתח מיוצב, מסונן  SUPLLY POWER NINTERRUPTABLEנדרש לספק מערכת אל פסק )  .1

 ואמין. לגיבוי ציוד המחשוב )מחשבים, מדפסות, ארון תקשורת וכו'(

 שעות רציפות, בעומס מלא. 8 –זמן גיבוי בהספק מלא  – KVA 1-20הספק יציאה  .2

 UPSדרישות הנ"ל הינן דרישות מינימום, במידה וסכום העומסים של הציוד המגובה גבוה יותר יסופק  .3

 בהספק גדול יותר שיותאם לעומס הכולל של הציוד המגובה.

. המערכת PWM" ובנויה בטכנולוגיה INTERACTIVE  "LINE ONהמערכת תהיה חד פאזית, מסוג  .4

 בחרום. תכלול מערך מצברים אטומים לאספקת מתח

 המערכת תכלול את המרכיבים הבאים: .5

 ממיר סטטי. ספק מטען 

 ( מפסק עקיפה סטטיSWTCH TRANSFER STATIC BYPASS.) 

 .מערך מצברים עם אחריות ושרות מלא לשנתיים 

 .זיווד למצברים 

  ה– UPS .יהיה מתוצרת: טנסור, גמטרוניקס, מרלן ג'רן או שווה ערך מאושר 

יכלול פורט תקשורת כבל ופרוטוקול תקשורת מותאם למערכות ההפעלה ולרשת המחשבים,  UPS –ה  .6

 לרבות סגירה מבוקרת של הקבצים במחשב וכיבוי המחשב לפני התרוקנות המצברים. 

 מקור מתח חלופי, מערכת טעינה ומצברים ליתיום.

ים ליתיום בלבד. .מערכות ישמשו במקומות שיקבעו על ידי היועץ, יותקנו מערכות אספקת חשמל בעזרת מצבר .1

 לאספקת חשמל רציפה למערכות הביטחון.

 המערכת תחובר לעמוד תאורה ויספק מתח למערכת המותקנת באתר. .2

 להתקנת המערכת על עמוד התאורה בהתאם למשקלה.אישור קונסטרוקטור האחריות הקבלן להמציא  .3

 המערכת תכלול: .4

 מצברי ליתיום ע"פ ההספק הנדרש. .4.1

 למצברי ליתיום.מטען  .4.2

 בקר פריקה ליתיום . .4.3

בכל אתר שתותקן מערכת טעינה, המציע יגיש טבלת חישוב ע"פ הצריכה בפועל, להפעלת כל האמצעים של  .5

 האתר )מצלמות קבועות, מצלמות מתנייעות, מתג, עורק אלחוטי, מאווררים וכל הציוד הנוסף השייך למערכת.

 שעות ע"פ החישוב הבא: 8שעות בטעינה של  24משך החישוב יכלול עבודה רציפה של כל הציוד ל .6

שעות, אך בהתחשב בהפסקות חשמל  16שעות, המערכת נדרשת לספק חשמל ל  8טעינת לילה בקיץ היא כ  .6.1

)בעת הטעינה, לפני או אחרי הטעינה(, נדרשת רשת ביטחון נוספת. אי לכך החישוב יהיה לאספקת מקור 

 שעות. 24חשמל לכלל המרכיבים ל 

 מעלות. 70~ -5המערכת תיועד לעבודה בתנאי חוץ קשים בהם טמפרטורות קיצוניות  .7

 ( כחלק ממערכת הביטחון, UPSבמקומות בהם תסופק מערכת זאת, לא תותקן מערכת מצברים נוספת ) .8

 וולט. 12וולט או  24מערכת הביטחון יש להתאים לאספקה ישירה ולפעולה במתח ישר של  .9

ל מבנה / עמוד תאורה, או ברצפה ע"ג צוקל, כל המעמדים והחיזוקים הדרושים המערכת תסופק ותותקן מע .10

 על מנת להתקין את המערכת בזווית הדרושה ובכוון הדרוש, יסופקו עם המערכת.

 .IP65המערכת כולה תהיה מוגנת בפני כל מזג אוויר בדרגות הגנה  .11
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 מערכת שליטה ובקרה )שו"ב( 08פרק 

 

 שו"ב כפתרון משולב לשליטה ובקרה  מפרט טכני ודרישות למערכת

 בעת שגרה וחרום 

 מובהר בזאת שעל המציע להגיש בהצעתו מערכת שו"ב גנרית, לא תתקבל מערכת ייחודית של המציע.

 יתרון יינתן למערכת כחול לבן.

 כללי:
המערכת אשר תוצע לפרויקט זה תאפשר מענה מיטבי לניהול, שליטה, פיקוח ובקרה על מגוון המשימות אשר בתחום  .1

 אחריותם של בעלי התפקידים ותתפקד בכל עת לרבות: 

 .שגרה 

 .מעבר משגרה לחרום 

 .חרום 

, ניצול יעיל יותר כל זאת תוך גיבוש תמונת מצב אחודה המאפשרת שפה משותפת בין הגופים השונים בתוך הארגון
של המשאבים, פיקוח על ביצוע המשימות בשטח, תאום מול גופי החרום וההצלה, ניהול מוקדי השליטה בזמן חרום 

 ועוד.

שילוב / התממשקות לחיישנים ואביזרי קצה מסוגים שונים )מצלמות ומערכות הקלטה, כריזה, אינטרקום, לחצני  
ים מסוגים ומיצרנים שונים, מפענחות, בקרת כניסה, מערכת ניטור ובקרת מצוקה, רכזות גילוי פריצה ואיסוף נתונ

 רשת, מערכת ניטור והגנת סייבר, ראדראים, גדר אינוקטיבית ,גילוי אש ועוד(.
על המציע להיות ערוך ומוכן כדי להתאים את המערכת לצרכי הלקוח ואף לתת פתרונות טכנולוגיים ייחודיים ע"פ  .2

 הצורך. 

ת היכולות הנדרשות של מערכת השו"ב אשר תסופק בכל אחת ממוקדי השליטה לפי צרכי המזמין פרק זה מפרט א .3

 קרי משרד השיכון.

 המערכת תתמוך בשליחת כל הדוחות באמצעות הדוא"ל. .4

 תוכן פרק זה: .5

 ניהול ותיפעול בשגרה ובחרום. .א

 תפיסת מערכת שו"ב. .ב

 פירוט יכולות המערכת. .ג

 באמצעות מערכת השו"ב.הפעלת ניידות שיטור משולב/פקחים  .ד

 דרישות החומרה למערכת שו"ב מינימאלית. .ה

 

          

 ניהול / תפעול  בהפעלת המוקד בשגרה ובחרום: .6

באופן עקרוני המערכת שתסופק ותופעל בכל אחד מהמוקדים תהיה מערכת שתפעל גם בעת שגרה וגם בעת 

 חרום לאור זאת המערכת תאפשר:

 אחוד ושותפת על כלל תפקודי המוקד והאתרים המחוברים אליו. מצב גיבוש תמונת .א

מערכת מצלמות, מערכות גילוי פריצה ואיסוף נתונים  –שליטה על משאבים ומערכות חיצוניות  .ב

 מסנסורים שונים, מערכת כריזה, מצוקה, גדר אלקטרונית וכיו"ב.
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 וכיו"ב. כח שיטור ואבטחה, סיירים, מאבטחים –שליטה ובקרה על כוחות בשטח  .ג

 של משאבי הרשות בהתאם לסדר עדיפויות הנדרש. ניהול מיטבי .ד

 על  ביצוע משימות מתוכננות ולא מתוכננות.בקרה ופיקוח  .ה

 ללא צורך בשינוי דפוסי פעולה. מעבר משגרה לחרום -רציפות תפקודית  .ו

 תוך מתן שרות מיטבי לדיירי המתחמים.התייעלות וחסכון  .ז

 

 תפיסה עקרונית למערכת השליטה והבקרה )שו"ב( הנדרשת  .7

 המערכת תאפשר: –יצירת תמונת מצב  .א

  הצגת תמונת מצב אחודה למוקדן הכוללת את כלל האירועים וסוגיהם, ניהול 

מערכות חיצוניות כנ"ל, הצגה וניהול כוחות מאוכנים במערכת אחת ע"ג  מפה  –המשאבים השונים 

 אחת.

 ,אמין וזמין למקבלי ההחלטות. אספקת מידע מדויק 

  ,עיבוד הנתונים והצגת תמונת מצב ברמות פירוט שונות בנושא על גבי מפה 

 תצ"א ומודל תלת מימד )אופציונאלי(.

  .שיתוף וסנכרון של כלל הגורמים במידע החיוני 

 ע / קבלת מידע מהמערכות השונות הקיימות בשטח, עיבוד מידע וחיתוך הנתונים למציאת מוקד האירו

 הבעיה / תקלה במהירות.

  .שקיפות מידע מלאה )ע"פ הרשאות( בין כלל הגורמים במוקד ובאתרים המחוברים אליו 

 הכוונה לשיתוף וידאו חי בין יחידות קצה   - יכולת קבלת מידע ישירות מהשטח לרבות מידע וידאו חי

 לחוטית אחרת.ניידות ובין מידע חוזי ממרכז המערכת על תשתית סלולארית או תקשורת א

  אפשרות תצוגה גרפית של הנתונים על האירועים בכל התחומים המקצועיים לפי צורכיהם ושימוש ככלי

 תומך החלטה בתחומים אלו.

 
 המערכת תאפשר: –תמיכה בתהליך הערכת המצב  .ב

 .עיבוד המידע לצורך הפקת משמעויות 

  .קליטת מידע מצטבר של אירועים מהשטח, עיבוד הנתונים לצורך זיהוי מגמות לקבלת החלטות מהירה 

  הצגת מידע רלוונטי לאירוע מתוך מאגרי המידע של האתר/מחוץ לאתר תוך עיבודו והצגתו לצורך קבלת

 החלטות.

  .מתן כלים לביצוע ניהול סיכונים לתרחישים שונים תוך שילוב מודלים שונים 

 .קבלת מידע ממאגרי מידע על משמעויות פגיעה ותמיכה בקבלת החלטות 

  .מתן כלים לתחקור והפקת משמעויות על בסיס מידע היסטורי לאורך זמן 

 
 המערכת תאפשר: –תיאום עם ארגוני החירום   .ג

  יצירת שפה משותפת מבוססת מפה ונתונים בין גורמי האתר השונים ובינם לבין הגורמים המטפלים

 חירום באתר מסויים או מתחם. במצבי

 
 המערכת תאפשר: –שימור ושיפור שליטה על המידע הקיים באתר   .ד
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 י הגורמים השונים במוקד ברמות השונות, ”שיפור יכולת ניהול ההתרחשויות ע 

 תוך הקניית יכולת עצמאית לכל גורם לטפל באירועים.    

 יצירת בסיס נתונים בעל הקשר גיאוגרפי עבור צרכי האתר. 

 .מתן כלים לאיסוף ועדכון מידע הנדרש לחירום ברגיעה לכל הרמות 

  שו"ב, פלטפורמת  -יצירת פלטפורמה טכנולוגית עליה יתחברו כלל מערכות המידע של האתרIT .וכיו"ב 

 
 המערכת תאפשר: –מיצוי משאבים, ייעול וחיסכון כתוצאה משימוש במערכת  .ה

  האתר בזמן חירום וברגיעה.מעקב על יכולות וזמינות צוותי העבודה של 

  שימוש במידע הקיים במערכת להכוונת צוותי עבודה של האתר או המתחם הנמצא 

 בשטח למיצוי יכולותיו.     

  שימוש בתוצרי המערכת לצורך תכנון משימות ע"י צוותי האתר במצבי שיגרה 

 וחירום.    

 מניעת כפילויות שימור מידע בעל הקשר גיאוגרפי ועיבודו לצורך תכנון ומעקב ל 

 והשקעות  מיותרות.    

 .שימוש במערכת ככלי תכנוני להשקעת במשאבים בעלי הקשר גיאוגרפי 

 .כלי עבודה" שוטף )ע"פ הרשאות( לכל הגורמים לעבודה יעילה ואפקטיבית יותר" 

 ייעול וחיסכון במשאבים ע"י יצירת תהליך סינרגטי.  

  רציפה ומדויקת.יכולת בקרה ושליטה על המתרחש באתר בצורה 

  לפחות.  22מסכים של " 3עמדת המוקדן תכלול  מחשב עם 

 מסך הצגת ואיסוף מידע מהשטח הצגת התראות ממערכות וידאו ומערכות חיצוניות. .1

 אשר יאפשר ניהול ועיבוד המידע לצורך קבלת תמונת מצב אמיתית. GISמסך המשולב עם מנוע  .2

 מסך עבודה יומן אירועים שיכלול את כל הכלים הנדרשים לביצוע החלטות שונות.  .3
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 דרישות סף תפעוליות –פירוט יכולות המערכת  .8

שכבות נפרדות לצורך תפעול ע"פ החלטת המזמין, השכבות יכללו את כול  15המערכת תסופק עם לפחות  -

 פריצה, טמ"ס, איכון, הפעלת סיירים וכד'.המודולים המצוינים בפרק זה כגון הפרדת שכבה ל: מע' 

 המערכת תאפשר: - GISייצוג נתונים מבוססי מפת  .א

  ESRI -המערכת תהיה מסוג מערכת תפעולית המשלבת תשתיות למערכת גיאוגרפית מבוססת     מנוע -

 ( הקיימות במשרד השיכון.GIS)או שוו"ע( להצגת מפות ושכבות מידע גיאוגרפיות )

 ע ייצוג תלת מימדי של המתחמים והגזרות השונות.בעתיד שילוב מנו -

 ממשק עשיר ומותאם לעבודה במסכי מגע. -

 . GPSהצגה בזמן אמת של מיקום כוחות בשטח על בסיס יחידות איכון  -

 מיקום ידני של כוחות ואובייקטים לא מאוכנים. -

 ניהול אלמנטים נייחים וניידים.  -

 בצע ע"פ סוג האירוע.הצגת רשימת הפעולות הראשוניות שעל המוקדן ל -

 הצגת תמונת מצב עדכנית ע"י שימוש בממשק המפה להצגת אירועים והכוחות בשטח. -

שימוש בממשק גיאוגרפי פשוט ונוח למשתמש לפתיחת אירועים ושליחת משימות לגורמים בארגון  -

 ומסופונים.   PDA, דוא"ל, משימה למכשירי  SMSבאמצעות 

 ביצוע שאילתות גיאוגרפיות. -

 מפה והתמצאות בשיטה של אזורים מוגדרים מראש. ניהול -

 הצגת אזורי כיסוי של מצלמות ומשאבים שונים כמו מערכות גילוי פריצה, מצוקה וכו'. -

 ללא התייחסות לנתוני טלמטריה –הצגת השפעה מקסימאלית של חומ"ס ע"ג מפה  -

 סטנדרטיות. GISפעולות  -

לדוגמא מצלמה  -הרלוונטיות לאותו משאב בלבדהפעלה וביצוע פעולות על משאב ע"י קבלת הפעולות  -

 קבלת הפעולות של הפעלת מצלמה.

 הצגת וידאו ממצלמה ע"ג מפה. -

 התמקדות באזור עניין הצגת המשאבים לאותו אזור / גזרה / מתחם בלבד. -

 .locatorמפת התמצאות   -

 וסוגים של משאבים.אפשרות עבודה, ניהול והצגה של משאבים בצורה של עץ או ניהול בשיטה של מיקום  -

 מנגנונים לניהול והתמצאות בכמות גדולה ובמגוון סוגים שונים של משאבים. -

 
 מודול לניהול יומן אירועים: .ב

( ואו תכלול מודול 106מערכת השו"ב שתסופק תאפשר התממשקות למערכת מוקד כדוגמת מוקד עירוני )   
 תוכנה המשולב במערכת השו"ב כחלק אינטגראלי ממנה. 

 כל מקרה מודול ניהול יומן האירועים יאפשר:ב   
 ניהול מחזור חיים מלא של אירוע, משלב הפתיחה, טיפול, ניהול, סגירה ותחקור. -

 הצגת אירועים על מפה ע"פ מיקום גיאוגרפי. -

הצגת תמונת מצב אחת אחודה הכוללת את כלל האירועים במתחם / אזור או גזרה מסוימת, משאבים,  -

 וכוחות מאוכנים.ניהול אתרים, 



 ובכתב מראש אישור קבלת ללא במסמך כלשהו שימוש לעשות אין -"ד עו, סומך לבראש שמורות הזכויות כל ©

יזה  ושוב דרוג מערך שליטה ובקרה אספקה התקנה הפעלה ותחזוקה של מערכות טמס אנליטיקה כרש - 14-2020מכרז פומבי 
 77  נוסח סופי -במועצה 

 

סיוע למשתמשי המערכת בביצוע נכון ויעיל של הטיפול באירועים בכל שלביו תוך יישום העקרונות ונהלי  -

 הארגון ושימוש מיטבי במשאביו.

 עיצוב מסכי המערכת, הוספת מגוון סוגי שדות ע"י הלקוח ללא צורך ביצירת גרסה.  -

 צות או משתמשים במערכת.מנגנון העברות אוטומטי של משימות ואירועים לקבו -

 מנגנון אסקלציה אוטומטי, ניתן להגדיר מספר חוקי אסקלציה ע"י משתמש המערכת. -

 ניהול הרשאות ומשתמשים. -

 ניהול טבלאות והגדרות מערכת פשוטה וניתנת לניהול ע"י מנהל מערכת מצד הלקוח -

 יבוא נתונים גמיש. -

 שים.לקבלת הרשאות משתמ Active Directoryהתממשקות לשרת  -

הצגת סדר הפעילויות שיש לנקוט )לטווח המיידי והרחוק( למשתמשי המערכת  והצגת רשימת אנשי  -

 הקשר להפעלה ולדיווח.

 הצגת נהלים וחלקי נהלים ע"פ סוג האירוע. -

 קבלה אוטומטית של התרעות מחיישנים. -

פיקוד העורף, כוחות משטרה,  –יכולת הפצה ושיתוף מידע רלוונטי לגורמים בארגון ולגורמים חיצוניים  -

 ביטחון וכיו"ב.

 
 התממשקות למכישים חיצוניים: .ג

או אנדרואיד ומחשבים  ISOהמערכת תאפשר התממשקות למכשירים חיצוניים כגון סמרטפון מבוסס  -

 ניידים.

 המערכת תאפשר: -מנגנון דוחות  .ד

 מגוון דוחות מערכת. -

 דו"חות ניהול שגרה וחירום )פורטלים(. -

 מנגנון הפקת דוחות ע"פ פרמטרים.  -

  applet java , אקסל או הרצה של PDFהפצת דוחות בפורמט  -

 לעיצוב והוספת דוחות ע"י משתמש המערכת. -מנגנון מחולל דוחות  -

 פיתוח דוחות בצורה פשוטה ומהירה ע"י הלקוח. -

 מנגנון שליחת דוחות אוטומטים למשתמשים בפורמטים שונים. -

 
 המערכת תאפשר: – אביזרי קצה שונים .ה

שילוב / התממשקות לחיישנים ואביזרי קצה מסוגים שונים )מצלמות ומערכות הקלטה, כריזה  -

ואינטרקום, לחצני מצוקה, רכזות גילוי פריצה ואיסוף נתונים מסוגים ומיצרנים שונים, מפענחות, בקרת 

אינוקטיבית ,גילוי אש  כניסה,מערכת ניטור ובקרת רשת, מערכת ניטור והגנת סייבר, ראדראים, גדר

 ועוד(.

 הצגת חיישנים מסוגים שונים ע"ג המפה.  -

 הצגת התרעות מחיישנים ע"ג מפה. -
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 המערכת תאפשר: –מערכת וידאו ומצלמות טלביזיה במעגל סגור )טמ"ס(  .ו

 חיבור מספר מערכי מצלמות נייחות והצגתם ע"ג מפה ומטריצה. -

 מטריצה. חיבור מערכי מצלמות ניידות והצגתם ע"ג מפה ו -

 הצגת וידאו מיחידות ניידות בשטח למרכז המערכת ושיתוף וידאו בין היחידות עצמן. -

 העברת וידאו מהמרכז ליחידות ניידות בשטח. -

 
 המערכת תאפשר: –ניהול ובקרת כוחות בשטח  .ז

 ניהול ובקרת כוחות/מאבטחים/סיירים בשטח. -

 לרכבי הסיור והביטחון של הארגון. בשילוב אפליקציית מפה GPSחיבור מחשבים מוקשחים הכוללים  -

 שיגור משימות לכוחות/מאבטחים/סיירים ממרכז המערכת וניווט קולי בעברית. -

 שיגור הודעות מערכת למשתמשים הפרושים בשטח. -

 הצגת חברי צוות ע"ג מפת הסיירים. -

 הצגת מצב מצוקה של איש צוות ע"ג מפה לשאר חברי הצוות המוגדרים. -

 מערכת  למשל איתור רכב באופן אוטומטי.פונקציות בסיסיות של  -

 
 המערכת תאפשר: -ניהול תרחישים  .ח

מנגנון לניהול תרחישים אוטומטי המבצע פעולות אוטומטיות של משאבים בעקבות קבלת אירועים  -

 והתרעות שונות.

 
 המערכת תאפשר: –ניהול תיקי אתר ואלמנטים  .ט

טח הכוללים הנחיות ודרכי פעולה להתנהגות ניהול אתרים כדוגמת מוסדות/מבנים כולל ריכוז תיקי ש -

 ולפינוי בחרום. 

 ניהול קשרים בין אלמנטים והצגת השפעה של אלמנט על אלמנט או קבוצת אלמנטים בצורה ויזואלית -

כולל יחידות דיור ומבנים הנמצאים במתחמים, קישור יחידת דיור  -לדוגמא: מיפוי המבנים/מתחמים  -

 ודול מעקב כשירות  המקלטים. לתיק שטח )פורמט מובנה( עם מ

 

 המערכת תאפשר: - ITניהול  .י

בארגון  ITלניהול לשליטה ובקרה כלל משאבי ה   IT  ASSET MANAGEMENTמנגנון לניהול משאבי  -

באופן אוטומטי. המנגנון יכלול כלי תוכנה שיותקן על משאב הארגון ומדווח באופן אוטומטי ליומן 

 .IT-האירועים התרעות שהוגדרו מראש במערכת ה

 ניהול וביצוע בקרה על התקנת תוכנות ורישיונות תוכנה על מחשבי הארגון. -

 
 המערכת תאפשר: –אינטגרציות ותשתיות תקשורת  .יא

 תשתיות תקשורת רחבות פס, לחצני מצוקה, מערכות כריזה, וכו'.  –פתרונות שילוב  -

לחצני מצוקה, מערכות כריזה, מערכות גילוי אש,  -פיתוח ממשקים לציוד המערכות חיצוניות נוספות  -

 מערכות חירום נוספות כגון מערכות צפירה וכו'.
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 :המערכת תאפשר –הפצת הודעות ותזכורות  .יב

 ות יהיה מנגנון פתוח בעל יכולות ניתוב והפצה מתקדמות, ביניהן:מנגנון הפצת ההודע

 הגדרת תבנית הודעות טקסט קבועות מראש לשימוש חוזר. -

 הפצת הודעות למשתמש בודד או לרשימת תפוצה. -

 , מייל.SMSאפליקטיבי(, -משלוח הודעות במגוון אמצעים: הודעות מיידיות )פנים -

 יכולת לשלוח קבצי מידע נוספים על הודעת הטקסט )באמצעי השילוח המאפשרים זאת(.  -

מנגנון ניהול הודעות פנימי בארגון בין משתמשי המערכת כל המנגנונים מותנים באספקת האמצעים  -

 הרלוונטיים ע"י הלקוח.

 /מייל /פתיחת אירוע אוטומטי. SMSמנגנון הגדרת תזכורות למשתמשי המערכת ב  -

 המערכת תאפשר: -ות דוח .יג

 המערכת תכלול מודול דוחות על בסיס מחולל דוחות מובנה שיהיה חלק אינטגראלי מהמערכת. -

מודול דוחות דינאמי גמיש הכולל דוחות פרטניים, דו"חות רשימתיים, דו"חות סטטיסטיים, אפשרות  -

 לשינוי דוחות קיימים והוספת דוחות חדשים ע"י מנהל המערכת.

 

 המערכת תכלול: –תצוגה גרפית  .יד

המערכת שתסופק תכלול מנגנון הצגה גראפית של סטאטוס וסטטיסטיקת האירועים, המנגנון ניתן  -

 לעיצוב והגדרה ע"י מנהל המערכת.

 

 איכון רכבים או אדם .טו

 אפשרות סנכרון עם טרפילוג ואיתורן ברכבים. -

מציע או  שיסופק ע"ישכבות רלוונטיות לתנועת המאבטחים באמצעות התממשקות למכשיר ייעודי  -

 .GPSכולל נתוני   Kenwoodמכשירי קשר קיימים של חברת 

 

 המערכת תאפשר: –כוחות סיור ובטחון  .טז

שילוב מערכת הכוללת חומרה ותוכנה אשר תותקן ברכבי הסיור והביטחון של הארגון לצורך העברת  -

של הכוח. מערכת זו תתבסס חוזי ישרות לניידת באזור האירוע וקבלת סטאטוס פעולה  –משימות ווידאו 

 על תקשורת סלולארית שתסופק ע"י הלקוח. 

 

 המערכת תאפשר: –שילוב מנוע תלת מימד )אופציה(  .יז

טופוגראפיות , מפות וקטוריות , מפות רסטר , תצלומי  DTMהצגת סוגים שונים של מפות כולל: מפות  -

 אוויר , מפות  תלת ממד ושרטוטים.  

. המערכת תתמוך בפורמטים  AutoCADתמיכה בפורמטים סטנדרטיים של כלים גיאוגרפים אחרים כגון  -

 ועוד. Shape files  .DXF ,DWGשל קבצים כגון 

הצגת שכבות מידע בצורה גראפית כולל מידע ומיקום  של אתרים מרכזיים ותשתיות במתחם ובגזרות  -

 תרה על פי בחירת המשתמש.השונות. שכבות אלו יהיו ניתנות להצגה או הס

הצגת מידע מערכתי על גבי המפה הגראפית כדוגמת: מיקום ומידע על מיקום מצלמות , חיישנים , בקרי  -

 כניסה , שערים אזעקות וגלאים, לחצני מצוקה ועוד.
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 ולעקוב אחר מיקומם ותנועתם. GPSהצגת כוחות רגליים ורכבי סיור בעזרת מערכת  -

ים והגזרות השונות על המבנים והאתרים העיקריים והמרכזיים כולל הצגה בתלת מימד של המתחמ -

תצוגה סלקטיבית של שכבות המידע על תשתיות, מתקנים, חיישנים, מצלמות, גלאים על גבי התצוגה 

 התלת ממדית.

המאפשרת לבצע ניתוח שטח: ניתוח קו ראיה של אמצעי צפייה כמצלמות, בין שתי  DTMשילוב של מפת  -

 נקודות.

 בחינת אפשרות לשינוי גובה של אמצעי אבטחה ואופן השפעת השינוי על קווי הראייה. -

 הצגת שטחים נצפים ברדיוס מסוים סביב נקודה מסומנת במפה. -

 מדידת נקודת גובה בכל נקודה במפה. -

 תמיכה בעבודה מול מספר סוגי בסיסי נתונים גיאוגרפים. -

 ולעקוב אחר מיקומם ותנועתם. GPSהצגת כוחות רגליים ורכבי סיור בעזרת מערכת  -

מצלמה האלמנט המתריע יוצג על גבי  \בקר  \ניהול ושליטה על אירועים, חיישנים. בזמן התרעה מחישן  -

המפה באופן בולט ובשילוב חיווי קולי וויזואלי. המערכת תאפשר למקד באופן אוטומטי את תצוגת המפה 

 למקום האירוע.

 בחלון נוסף לצורך המשך עבודה שוטפת של הבקר. הצגת הוידיאו המגיע מהמצלמה תוצג -

 
 הפעלת ניידות שיטור מאבטחים / סיירים באמצעות מערכת השו"ב   .9

 המערכת תכלול את המרכיבים הבאים: .א

 מרכז המבוסס על תוכנת השו"ב כולל אפשרות למנוע תלת מימד. (1

 מערכת הכוללת חומרה ותוכנה המותקנת על רכב. (2

 רכב למרכז המערכת על תשתית סלולארית.מצלמות המעבירות וידאו  (3

 

 המערכת תאפשר: –מערכת לניהול כוחות ומשימות ב. 

 

 מחשב בכל רכב.  -

 יכולת ניווט ברכבים.  -

 יכולת הצגת תלת מימד ברכב.  -

 שליחת משימות מהמוקד לרכב וקבלת התראות מהרכב קבלת משימה, נסיעה למשימה, מצוקה וכו'(. -

 מהרכב למוקד.שידור וידאו   -

 שידור וידאו מהמוקד לרכב.  -

 הצגת כלי הרכב על גבי המערכת במוקד.  -

 ניהול המשימות מהמוקד.  -

 הצגת המשימות כולל סטאטוס כל משימה  )בצבעים שונים(.  -

 

 LPRמערכת   -  09פרק 

 

 L.P.Rמפרט מערכת בקרת כניסה לרכב באמצעות טכנולוגיית 
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 כללי .1

(  בעלת יכולת   License Plate Recognition) L.P.Rמערכת הזיהוי הנדרשת הנה בטכנולוגיית  .1.1

 התממשקות מוכחת למערכת השו"ב המוצעת.

המערכת תכלול את כלל ציוד הקצה הנדרש לצורך יישום המערכת כולל בין השאר : עמדות צילום  .1.2

פסי האטה במידת הצורך , כבילה ,  מזוודות משולבות תאורה , גלאי לולאה , לולאות השראתית ,

 .LPRמחשבים כולל כרטיסים ייעודיים לצורך יישום מערכת 

 7מלוחיות הנמצאות בבסיס הנתונים בהתבסס על זיהוי מספר מלא  95%מעל  –אחוז זיהוי נדרש  .1.3

 ספרות. )מתוך כלל הלוחיות התקינות והנקיות(. 7מתוך 

 .שנייה 1זמן תגובה לפקודת פתיחה למחסום >  .1.4

המערכת תכלול אפשרות לממשק לבסיסי נתונים חיצוניים כגון: בסיס נתונים לרכבים גנובים של  .1.5

 משטרת ישראל.

, במצב זה Stereoהמערכת תכלול יחידת צילום לכל נתיב , אך תאפשר זיהוי משולב כפול בנתיב מצב  .1.6

ורוחב הנתיב יעלה  ישמש לזיהוי לוחית אחורית וקדמית או זיהוי על ידי שתי מצלמות חזית במידה

 מטר. 3על 

 בלבד. Oracleאו  MS-SQLהמערכת תכלול בסיס הנתונים הנדרשת הנה  .1.7

 תוכנת בקרה מערכת זיהוי רכבים .2

 תפקידי מערכת בקרת כניסת רכבים.      .2.1

 זיהוי לוחיות רישוי כלי רכב בכניסות וביציאות. .2.2

 השוואת נתוני כלי רכב לבסיס נתונים של רכבים מורשים. .2.3

 רשימות שחורות. –השוואת נתוני כלי רכב לבסיס נתונים של רכבים שאינם מורשים  .2.4

תצוגת נתוני רכבים בכניסות ויציאות על גבי מסך מפעיל/שומר כולל תיקון מספרי לוחיות על ידי  .2.5

 השומר.

 תצוגת התראות תפעוליות והתראות מערכת. .2.6

 ם וכד'(.הפעלת ציוד קצה באמצעות תוכנת הבקרה )מחסומים , רמזורי .2.7

 הפקת דו"חות, שאילתות וסטטיסטיקה. .2.8

 
 מע' תוכנה –תאור דרישות מפורט  .3

ותכלול עמדות שומר ועמדות מנהל שיחוברו ברשת  Client – Serverהמערכת תפעל בתצורת  .3.1

Ethernet . 

המערכת תאפשר הפעלה מבוזרת, חיבור של מחשבי שומר ברשת וכן חיבור של ציוד קצה )עמדות  .3.2

 מחסומים וכו'( למחשבים שונים תוך כדי יכולת עבודה משולבת.צילום, 

 הנה דרישה מנדטורית. MS-SQLבסיס נתונים  .3.3

או לחילופין   D.B, תמונת  LPR, הכוללים : תמונת  ONLINEעמדת שומר תכלול תצוגת אירועים  .3.4

נוספת, פרטי תנועת כלי רכב בפירוט של מס' רכב, שם בעל רכב, סוג התנועה,  ONLINEתמונת צבע 
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סוג חריג, חותמת זמן. , במידה והתנועה הנה חריגה מכל סוג הרשומה תצבע באדום. המערכת תציג 

 בכל זמן רשימת התנועות הנ"ל במסך השומר.

אש )כגון: רכב גנוב , רכב עמדת השומר וכן עמדות מנהל )לפי הגדרה( יציגו התראות שיוגדרו מר .3.5

 ברשימה שחורה וכד'( כולל אפשרות לקבלת חיווי קולי ו/או אחר.

 ניתן יהיה לדפדף ברשומות כלי רכב בעמדת שומר ולצפות בפרטיהם כולל תמונתם. .3.6

המערכת תכלול אופציה לשילוב מודול תוכנה להפצת התראות אוטומטית בזמן אמת כולל יכולת  .3.7

ן מצבי התראה , המודול יכלול תפריט פרמטרי של טיפול בהתראה והגדרת לתכנות אופני התראה וכ

, שליחת SMSמצבי התראה לפי אירועי המערכת השונים. המערכת תאפשר שליחת הודעות 

 אימיילים וכד'.

 המערכת תתמוך בפתיחת מחסומים מבוקרת באמצעות תוכנת שומר. .3.8

 המערכת תכלול מודול בקרת תפוסה. .3.9

ת שעות כניסה/יציאה והגדלת ימים וכן הגדלת נתיבי כניסה ויציאה. ניתן המערכת תאפשר הגבל .3.10

 יהיה לשייך לכל קבוצת רכבים או לכל רכב בודד פרופיל כניסות ייחודי.

המערכת תאפשר מנגנון של זיהוי מספר חלקי. המנגנון יכלול הגדרה פרמטרים של שבע הפוזיציות  .3.11

ת )זיהוי ודאי הכרחי, זיהוי ודאי לא הכרחי, זיהוי כולל רמו 3 -בלוחית הרישוי והגדרת כל פוזיציה ב

 אפשרות פרמטרית להחלפת ספרה(. מנהל המערכת יוכל להגדיר את הפרמטר הרצוי בכל פוזיציה.

במידה ונבחר הפרמטר סלקטיבי ההחלטה תתבצע בהתאם לתנאים שיוגדרו מראש ע"י מנהל  .3.12

ניות מספר. לדוגמא: זיהוי מוניות , המערכת. בנוסף המערכת תכלול זיהוי מספרים לפי תב

 דיפלומטים וכד'

 . EXCELהמערכת תכלול יבוא/יצוא נתונים באמצעות  .3.13

 המערכת תאפשר ממשק לבסיס נתונים חיצוני. .3.14

המערכת תכלול מודול אורחים הכולל אפשרות להזנת אורחים לתאריכים ושעות עתידיים, הגבלת  .3.15

מזמין מורשה וכו'. המערכת תכלול אופציה לניהול  כמות הכניסות לכל טווח תאריכים, הזנת פרטי

 הזמנת אורחים באמצעות רשת האינטראנט.

 המערכת תכלול ממשק מובנה להפצת הודעות שילוט אלקטרוני. .3.16

המערכת תאפשר ניהול חריגים פרמטרי , יוגדרו במערכת אירועים חריגים כגון : אנטי פסבק )בין  .3.17

תו מנוי(, מנוי מבוטל, רכב גנוב, חריגות זמן , וכד' , המערכת מספר רכב אחד או בין רכבים שונים לאו

לא פעיל , פעיל , חוסם כניסה. המערכת תציג את החריגות  –תאפשר הגדרת כל חריג במספר רמות 

 במסך שומר וכן תאפשר הצגת דוחות לפי סוגי החריגה השונים.

 לכל קבוצה. המערכת תאפשר ניהול קבוצות וכן הגבלת רכבים החונים בו זמנים .3.18

כן -המערכת תאפשר שיוך מס' לא מוגבל של רכבים לכל מנוי וכן הגדרה רכב פעיל /לא פעיל כמו .3.19

 הגדרה פרמטרית לפיה ניתן לאפשר כניסה בו זמנית של הרכבים.

 
 מחסום זרוע  .4

זרועות אלומיניום. מיועד לשימוש אינטנסיבי , בעל עמידות לתנאים חיצוניים  2מחסום זרוע כבד בעל  .1.

 ולתנאי סביבה קשים.

 .)באתר הרוח לכוחות בכפוף( 'מ 5.8 עד כביש אורך המחסום יתאים למפתחי .2.

תנועות  2,000במיוחד כ  עמוסה רכבים יעוד המחסום ע"פ הגדרת היצרן תהא בתעבורת .3.

 )פתיחות/סגירות( ביממה.

 מפרט טכני כללי:  .4.
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 .מ"ס 40 רוחב ,מ"ס 55 אורך :הגוף מהקרקע מידות 'מ 1.25 :המחסום גוף גובה .4.1.

 .מגולוון פח :המחסום גוף חומר .4.2.

 .מאלומיניום 130x16 חתך במידות כפולה מסיבית זרוע למחסום .4.3.

 .רגל הולכי מעבר המונע ,אלומיניום סינר להוסיף ניתן המחסום לזרוע .4.4.

 .יציבותו על השומר ,בטון יסוד ידי על לקרקע יעוגן  המחסום .4.5.

 שניות. 1.5מהירות פתיחה וסגירה עד  .4.6.

.4.7. MTBF   תנועות. 500,000מוכח  מעל 

 
 

 פנל הפעלת שערים .5

אספקה והתקנה של  פנל הפעלה למערכת השערים והמחסומים החשמליים, כולל לחצן חירום פטריה ,  .5.1

לחצני הפעלה לכל מחסום ואו שער עם כתובים ברורים, כולל התקנה בשולחן מבנה מכלול השער וחיבור 

 למערכת השליטה והבקרה.

 
 תכלול :הנעה  מערכת  .5.

כ"ס. מיועד לעבודה עם הזנה  1/2סל"ד, הספק  0,111מנוע תלת פאזי, מאוורר, מהירות סיבוב   .5.1.

 פאזית.-חד

 .1:60חלזונית מתוצרת ישראל ביחס העברה  ממסרת  .5.2.

לוח פקוד להפעלת המחסום לרבות שליטה אוטומטית או ידנית בעת הפסקת חשמל, לוח   .5.3.

 המחסום.הפיקוד יוזן ממתח נמוך ויותקן בתוך 

לוח הפיקוד יכלול בקר מתוכנת עצמאי לתכנות ע"פ דרישות המזמין ווסת תדר )מהירות  .5.4.

 משתנה( לצורך התנעות ובלימות רכות.

שרשרת המקשרת בין המנוע לציר ההנעה.  .הזרוע משקל לאיזון נגדיות ומשקולות שרשרת  .5.5.

 לפי תהא  השרשרת לשרשרת מנגנון מתיחה, השומר על פעולה תקינה של המערכת לאורך זמן

 .ASA60 תקן

 .הזרוע לתמיכת עמוד נגדי  .5.6.

 
 

 :ובטיחות הפעלה .6.

 קורא ,כביש גלאי,רחוק שלט ,לחצנים :כגון אפשרויות מספר ידי על להפעיל את המחסום ניתן .6.1.

 .ועוד טלפון ,רכב מספר קורא ,קירבה קורא ,מגנטיים כרטיסים

 ולכל זמן הפעולה בכל הזרוע עם עין בקשר להיות למפעיל שיאפשר כזה יהיה הלחצנים מיקום .6.2.

 .הפעולה אורך

 רמזור, ,כביש גלאי \לולאות ,אקטיביים  גלאים :לרבות בטיחות אביזרי המחסום יכלול שילוב .6.3.

 אזהרה ובמפרים האטה. שילוט

 , RAL סדרת או איתן מסדרת סופי בגוון מגולבן לפח מתאים בצבע צבוע המחסום :צביעה .6.4.

 הלקוח. לבחירת

 לבטון ולאפשר מנת על המחסום התקנת לפני ימים מספר יתבצע היסוד ביצוע :היסוד ביצוע .6.5.

 .אופטימאלי לחוזק להגיע

 
 HEAVY DUTYמפרט למחסום  –מחסומי זרוע חשמליים  .7.
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ומיועדים לשימוש אינטנסיבי , בעל עמידות  HEAVY DUTYמטר  3מחסום זרוע באורך  .7.1

 לתנאים חיצוניים ולתנאי סביבה קשים. 

 שניות. 1.4מהירות פתיחה וסגירה  .7.2

 MTBFתנועות )פתיחה וסגירה( ביום )עפ"י מפרטי היצרן(. 10,000  -עמידות בשימוש אינטנסיבי  .7.3

 תנועות. 5,000,000 -

 זרוע המחסום מפרופיל אלומיניום מחוזק הכולל פסים להחזרת אור. .7.4

וע בעת התנגשות רכב והחזרת הזרוע תכלול מנגנון פריקה על גבי ציר , המנגנון יאפשר פריקת הזר .7.5

 הזרוע )טריקתה( ללא כלים כלשהם.

 המחסום יכלול חווי פריקת זרוע. .7.6

 המחסום יכלול מפסקי גבול ניתנים לכיול בקצה מסלולי התנועה. .7.7

 סינכרוני.-מנוע המחסום יהיה חד פאזי / תלת פאזי  א .7.8

 נדרש מארז בעל פתיחה צידית ועילית הכוללת נעילה פנימית. .7.9

 לת מנגנון הפחתת מהירות ושימון עצמי תמידי.תמסורת בע .7.10

גיר המחסום יכלול מצמד דיסק חיכוך להגנה וכן תמסורת בעלת האטה פרוגרסיבית ונעילה  .7.11

 מכנית של הזרוע במצבי הקצה.

 תתאפשר פתיחה ידנית של מחסום באמצעות ידית חירום. .7.12

 :המחסום יהיה עמיד לתנאי סביבה קשים ויכלול -עמידות בתנאי סביבה  .7.13

 .m  22הגנה אנטי קורזיה על מכלולים פנימיים בעובי .7.13.1

 כולל תהליך פסיביזציה . m 5הגנת מארז באמצעות ציפוי אבץ )פוספטיזציה( בעובי  .7.13.2

 . m 22יפוי קטודי בעובי  .7.13.3

ושכבת צבע פוליאוריטן   m 40צביעה אנטי קורוזיה, הכוללת צבע יסוד אפוקסי בעובי  .7.13.4

 . m  40נוספת בעובי 

לחיבור עין הגנה, לולאה סגירה וטיימר , כולל יכולת שליטה פרמטרית הפיקוד אפשרות  .7.13.5

 המחסום על החיבור לאמצעים אלו.
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 מפרט טכני פסי האטה  .8

 פסי האטה אספקה והתקנת פסי האטה מגומי עם מחזיר אור.  .8.1

 הפסים ייוצרו מגומי גמיש ע"פ התקן הישראלי. .8.2

 הפסים יהיו בגמישות נדרשת לפני השטח. .8.3

 נוזלים ורטיבות UVהפס יהיה עמיד לעומסים, שמנים, דלקים, קרני  .8.4

 ס"מ. 30ס"מ רוחב  5.6ס"מ, גובה  100מידות הפס אורך  .8.5

 צבעים שחור ולבן או שחור וצהוב. .8.6

 
 

 שולחנות בקרה  -  10פרק 

 כללי

 המחיר יכלול, תכנון מפורט, הדמייה, אספקה, הובלה והרכבה באתר.
כדוגמת עמדות תוצרת "ראואל", "אבדור" ו"אפרת" או יצרן שווה ערך ובאישור שולחנות הבקרה שיסופקו  .1

 המזמין מראש.

 בהתאם לדרישות הבאות: –מידות כלליות ומראה    .2

  עבור עמדת מחשב אחת עם מסך אחד, מקלדת ועכבר. –שולחן בקרה עבור עמדת מאבטח 

  ים, מקלדת, ועכבר.עבור עמדת מחשב עם שלושה מסכ  -שולחן בקרה עבור עמדת מוקדן 

 גוונים וצבעים יתואמו בנפרד עם הלקוח. .3

 חובת הספק לאמת ולתאם את מידות הציוד שיותקן ביחידה המשופעת שע"ג משטח העבודה. .4

 הספק יגיש תכניות ייצור מדויקות לאישור המתכנן והאדריכל. .5

 טחים.השולחן יותאם מראש למערכות אבטחה קיימות והמכשור הנדרש כולל מכשור של מאב .6

 העמדה תגיע מפורקת ותורכב בשטח. –לתשומת לב  .7

 מ"מ. X 30 30שלד העמדה ייוצר מפרופילי אלומיניום מצופים אנודייז טבעי קשה ,בחתך של  .8

 מ"מ. X 30 100בסיס העמדה ייוצר מפרופיל אלומיניום מצופה אנודייז טבעי קשה , בחתך של  .9

 50דים לקליטת מסכי הצפייה. הפרופיל יהיה בחתך של ע"ג השלד יותקן פרופיל מסילה שישמש להתקנת עמו .10

X 50 .מ"מ 

 לתשומת לב: פרופיל המסילה יותקן לכל רוחב העמדה כדי לאפשר התקנה עתידית של מסכים נוספים. .11

 עמודי הזרועות יהיו ניתנים להזזה לאורך המסילה, הזרועות יאפשרו הזזה לגובה העמוד וכן לכל הצדדים. .12

עובי   ירוק. המשטח יצופה פורמייקה בגוון שיקבע על ידי המזמין. MDFמשטח העבודה יבוצע מעץ מסוג  .13

 בחזית משטח העבודה יותקן גומי "קנט" המיועד לכך.  מ"מ. 30 –המשטח 

מאחורי פרופיל המסילה ובמישור אחד עם משטח הכתיבה יותקנו דלתות שישמשו למעבר כבלים מהמסכים  .14

וכן יאפשרו גישה נוחה לכבלים אשר בתעלות החשמל. בקצה הדלתות יותקנו פרופילי   אל תוך העמדה

 "שערות" שדרכן יעברו כבלי המסכים.

 בדלתות יבוצעו פתחי אוורור. מתחת למשטח הכתיבה יותקנו דלתות ע"ג צירים.  .15

אחר. המשטח יותקנו מדפים קבועים שישמשו להנחת מחשבים או ציוד   -בחלקה הפנימי  –בתחתית העמדה  .16

 מ"מ.  18יהיה עשוי מעץ סנדוויץ'' בעובי 

 המשטחים יהיו מצופים פורמייקה כולל קנטים סביב. .17

 מ"מ.  X 100 100בחלקה הפנימי של העמדה יותקנו תעלות רשת  .18

 העמדה תסופק עם אביזרים מתאימים שעליהם יורכבו קופסאות חשמל/תקשורת. .19
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 היטב לעמדה לצורך מניעת שקיעתם עקב משקל הכבלים.התעלות יותקנו לכל רוחב העמדה ויחוזקו  .20

אספקה והתקנה של כיסא מחשב משרדי גב מתנפח, כריות כפולות, מושב אורטופדי/ ארגונומי, מתכוונן כולל  .21

ידיות מתכווננות, מנגנון החלקה, גלגלי סיליקון למניעת פגיעה ברצפה עבור מאבטח / מוקדן והמותאם לגווני 

 שולחן הבקרה

 

 

 

 עבודות התשתית, חשמל ותקשורת:  -  11ק פר

 
 מובילים .א

צינורות המשמשים כשרוולים לכבלים יהיו בעלי עובי דופן עבה מהסוג המאושר לשימוש ע"י הרשויות עבורן  .1

 הם מותקנים:

 חב' "הבזק".  .1.1

 חברת החשמל.  .1.2

 משרד השיכון.  .1.3

קשיח בגמיש וכד'. במידה ויש צורך כל קטע צנרת יהיה מסוג אחיד לכל אורכו. דהיינו: אין להמשיך צינור  .2

באביזרים מיוחדים לסיום הצינור או לחיבורו יהיו אביזרים אלה מקוריים המיועדים ע"י יצרן הצינור לאותו 

 צינור )מחברים, כיפופים, אטמי קצה צינור וכד'(.

ף החיצוני יש לאטום כל חדירת צנרת למבנה או שוחה בצורה שתימנע בצורה מוחלטת חדירת מים דרך ההיק .3

 של איזור החדירה.

( אולטרה ויולט בעלי תו V.Uקופסאות חיבורים וציוד לחשמל שיותקנו בשטח יהיו מפוליאסטר עמיד בקרינת ) .4

לפחות. התקני פתיחת המכסה יותאמו לכלי פתיחה מיוחד ולא  66IPלדרגת אטימות  X4ULאו  439-1IECתקן 

כל  DINתה ממקומה. הקופסא תסופק עם פלטת התקנה ופס למברג רגיל. הקופסא תעוגן בצורה  שתמנע משיכ

לפחות. כל קופסא תשולט הן על  66IPהחדירות לקופסא יאטמו ע"י כניסות אל מתכתיות לדרגת איטום 

חרוט שיאפשר זיהוי מקור הזינה של הקופסא. לכל תיבות  -המכסה  והן בתוך הקופסא בשילוט בר קיימא 

 .TEMPERהתקשורת  תהיה הגנת 

מיקרון  70"וולקן"   בעובי  ונסטרוקציות עזר יבוצעו מפרופילים מגולוונים בחום ע"פ מפרט גילווון של חב' ק .5

 לפחות ללא חודים או שאריות מתכת.  

 ריתוכים ינוקו מ"שלקה" וישויפו עד לקבלת אחידות של פני השטח המרותך. .6

מיקרון  70בעובי   477-001"צינקוט" של טמבור  בכל נקודה בה יפגע הגלוון המקורי יש לבצע ניקוי וצביעה בצבע .7

 לפחות.

מ"מ לפחות ולחזקו בשני הקצוות.  8בכל צינור שרוול בו לא יותקן כבל יש להשחיל חוט משיכה מניילון בקוטר  .8

את קצוות הצינור/שרוול יש לאטום בצורה שתימנע חדירת גופים זרים או בוץ לצינור. באחריות הקבלן להחליף 

ימצא סתום/מעוך במהלך תקופת האחריות שלו. כל  ההוצאות הנלוות עקב החלפה זו יחולו על כל שרוול ש

הקבלן. )פתיחת התוואי התקנה שרוול חדש, סגירת התוואי והחזרתו למצבו המקורי כולל תיקוני תשתיות, 

 מדרכות, כבישים, צנרת וגינון(.

קע במועד מאוחר יותר. ניתן לסמן את הקצה כל קצה של שרוול יש לסיים בצורה שתאפשר זיהוי מקומו בקר .9

ס"מ חרוט  30X20באמצעות שוחת בטון עגולה עם מכסה כביש כבד על כל קצה או לחילופין שלט נירוסטה 
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ס"מ בקרקע, החלופה עפ"י החלטת המפקח ומחיר  30X30X30המעוגן בלבנת בטון  2מותקן על צינור מגולוון "

 הסימון כלול במחיר הצינור.

במידה ותסופק ע"י חב' החשמל במחסני החברה. הקבלן  6" -ו 4וולים לחב' החשמל. צנרת בקטרים "צנרת/שר .10

 ידאג לקבלת הצנרת, להובילה ולהתקינה בהתאם לתקנות חב' החשמל.

קנים/שרוולים עבור בזק וט.ל.כ. יבדקו לכל אורכם בנוכחות נציגי בזק ע"י החדרת קונוס  בדיקה )סטנדרט  .11

 63ושחל בהם כבל משיכה סטנדרט בזק. קנים למערכת ט.ל.כ יהיו מסוג "סיליקור" בקוטר בזק(. לאחר מכן י

מ"מ המשמשים כסטנדרט בחב' הכבלים. הצנרת תסופק ע"י חב' הטלוויזיה בכבלים בתופים ועל הקבלן 

 להתקין את הצנרת בהתאם לתוכניות. אספקת הצנרת תסופק לקבלן באתר ע"י חב' הכבלים.

.  2ועד " 1" \3/4האבטחה יהיו צינורות מתכת עם תיבות הסתעפות ומעבר מתכתיות בקטרים " צינורות למערכת .12

 ס"מ. 40התקנת הצינורות עם שלות חיזוק מגולוונות כל 

  
   כבלים .ב

הקבלן יספק כבלים התואמים בדיוק את דרישות המפרט וכתב הכמויות הן מבחינת דגם הכבל, עובי הבידוד,  .1

 הסיכוך, )במידה ונדרש( והתאמתו לדרגות המתח הנדרשות.חתך המוליכים, סוג 

על הבידוד החיצוני של כל הכבלים המשרתים מערכות חשמל השייכות לעירייה או לרשות המקומית יצוינו  .2

ס"מ, סוג הכבל, חתך  100 -בהדפסה בלתי מתבלה ובלתי מחיקה הפרטים כדלקמן במרווחים של לא יותר מ

 המוליכים".

בשטח בצורה שתימנע פגיעה כל שהיא בבידוד הכבלים. כבל שתתגלה בו פגיעה בבידוד הן כבלים יותקנו  .3

בבדיקה חזותית או בבדיקה מאוחרת יותר באמצעות מגר, יוחלף במלוא אורכו. לא יאושר ביצוע תיקון 

 באמצעות מופה או ליפוף בסרט בידוד.

כבל תקניות כדוגמת כפר מנחם, נעלי הכבל ממ"ר ומעלה יותקנו נעלי  10ל קצות כל מוליכי הכבלים מחתך ע .4

יישאו הטבעה של תו תקן וסימון נקודות הלחיצה. הלחיצה תבוצע בעזרת תותב משושה ע"י מכשיר לחיצה 

 הידראולי תקני.

גידי הארקה בבסיסי עמודים ילחצו בנעלי כבל משותפת כדי לשמור על רציפות הארקה במקרה של פירוק  .5

 העמוד.

ויהיו רציפים במלוא אורכם החל  c 90התאורה יהיו בעלי בידוד העמיד לטמפרטורה של כבלים בתוך עמודי  .6

 ממגש החיבור בתחתית העמוד ועד לפס המהדקים שבתוך גוף התאורה.

השלט יכלול זיהוי  כל קצה של כבל ישולט בשלט חרוט בלתי מתבלה המחוזק בצורה שאינה ניתנת להזזה.  .7

 הלוח המזין ומספר המעגל.

 .66IPירת כבל לאביזר או ללוח תאטם באמצעות כניסת כבל אל מתכתית לדרגת אטימות כל חד .8

 
 נקודת תקשורת קומפלט.  .ג

 מחיר היחידה הינו לפי נקודה ולא לפי מטר.
 , השימוש הינו עבור כלל המערכת ואביזרים.Cat6Aכבל לתשתיות בתקן  .1

 /TIA התקן  המפורטות ב:  דרשות ותענה על כל  category 6Aתשתית התקשורת שתתוקן תעמוד בתקן  .2

ITU/ EIA 568B. 

 המיועד להתקנה חיצונית. AWG.23*4*2קשיח מסוכך  CAT7 כבל רשת .3

 .בנוסף לסיכוך הכללי של הכבל, כל זוג גידים מסוכך בנפרד .4

 .AWG.23המוליכים יהיו מנחושת טהורה בעובי  .5



 ובכתב מראש אישור קבלת ללא במסמך כלשהו שימוש לעשות אין -"ד עו, סומך לבראש שמורות הזכויות כל ©

יזה  ושוב דרוג מערך שליטה ובקרה אספקה התקנה הפעלה ותחזוקה של מערכות טמס אנליטיקה כרש - 14-2020מכרז פומבי 
 88  נוסח סופי -במועצה 

 

אספקה, התקנה, השחלה, סימון, קידוחי מחיר הנקודה יכלול חיבור עד להפעלה מושלמת של האביזר כולל:  .6

 מטר. 90קיר, פתיחת תקרות וכל עבודה שתידרש לחיבור האביזרים כנדרש להפעלה מושלמת ועד למרחק של 

 
 כבל מתח נמוך  .ד

 ", XLPE", עם בידוד "N2XYכבל, מסוג " .1

 ממ"ר. 3X2.5הכבל יהיה בחתך ובהרכב של  .2

 תוצרת טלדור או שו"ע.  .3

, תוצרת חברת טלדור או כבל 0.5בקוטר   22awg 6x6005בל שזור בלבד, כדוגמת הכבלים יהיו מטיפוס כ .4

 .CAT 7  40 Gigabit Ethernet for 50 meters and 100 Gigabit Ethernet for 15 metersתקשורת 

 .RFI -ו  EMIתשתית תהיה מוגנת בפני רעשים הנובעים מהפרעות  .5

של האביזר כולל: אספקה, התקנה, השחלה, סימון, קידוחי מחיר הנקודה יכלול חיבור עד להפעלה מושלמת  .6

 150קיר, פתיחת תקרות וכל עבודה שתידרש לחיבור האביזרים כנדרש להפעלה מושלמת ועד למרחק של 

 מטר, מעבר לכך ישולם תוספת בגין החלק היחסי למחיר היחידה.

 
 סיבים להתקנה חיצונית: 6,12,24כבל אופטי  .ה

 .SM/MMהכבל יותאם לפעולה ב  .1

 . TIGHT BUFFERמקרון בתצורת  62.5קוטר  .2

 . HFFRחיזוקי קבלר ומעטה חיצוני   .3

 שכבת שריון פלדה גלית עם ציפוי קופולימרי. .4

 .UVעמידות לקרינה  .5

 ק"ג 177חוזק מרבי:  .6

 מ"מ. 200קוטר מינימאלי לכיפוף  .7

 .C20- ~C80טמפ' עבודה:  .8

 וכל הנדרש לצורך פעולתו המושלמת של הכבל. מחיר הכבל כולל: אספקה, השחלה, הנחה, חיתוך, הלחמה .9

 או שו"ע. DDCכבל תוצרת  .10

 
 חפירות ויציקות .ו

 בסיסי בטון יש לצקת בתבנית לכל גובה היציקה. אין להסתפק בתבנית על החלק העליון של משטח הבטון. .1

 8ס"מ, ובבסיסי לוחות חשמל יש להתקין רשתות זיון מברזל בנין בקוטר  30X30X30 -מ -בבסיסים הגדולים  .2

מ"מ  4X40ס"מ מסביב לכל פאות היציקה. בבסיסים אלה יש לשלב פס מגולוון  10X10מ"מ בצפיפות של 

 -ס"מ מחוץ לפני המשטח  העליון של היציקה. היציקה תבוצע בבטון ב 40שירותך לברזלי הזיון ויבלוט 

תאורה יש להכין  ם יש לשלב שרוולי חדירה גמישים בקשת מכסימאלית. בכל בסיס של עמוד.בבסיסי200

 60 -כמינימום  שלושה שרוולי חדירה. השרוולים יצאו מבסיס הבטון בחלקו התחתון בעומק של לא פחות מ

 ס"מ מפני הקרקע.

ע הסופיים.זר ברגי עיגון ס"מ מפני הקרק 15 -באחריות הקבלן לפלס את פני הבסיס ע"פ מפלס סופי גבוה ב .3

לעמוד תאורה יהיה מקורי ויותאם למידות החורים בעמוד. ברגי הזר יהיו מרותכים למסגרת מוכנה מראש 

ומגולוונת. לא יאושר ביצוע וריתוכים לברגים שלא יתאימו לעמודים. במקרה זה יהיה על הקבלן לסלק את 

 היסוד ולצקת יסוד חדש במקומו.

 .KAPTIGEדגם  SOGEXIעמוד יש להתקין על ראש הבורג כיפת מגן כדוגמת אחר התקנת ופילוס הל .4
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ס"מ מפני הקרקע.  בבסיסים תבוטן מסגרת  התקנה  30בסיסי הארונות לרכזות המיגון וללוח החשמל יבלטו  .5

שרוולים שמורים מעבר לנדרש עבור  50%ללוח שתיוצר ע"י יצרן הלוח. בבסיסי הארונות יותקנו לפחות 

 בלים הידועות.כניסות הכ

בריכות המעבר יהיו סטנדרטיות מתוצרת אקרשטיין או שווה ערך מאושר, בריכות מוגנות מים עם צנרת  .6

 טון(. 25יציקה.   לבריכות יהיו מכסים כבדים )

קטן מהתקן, יש לצקת  בחציות בין מערכות מים וביוב לחשמל ותקשורת בהם המרחק האנכי בין המערכות .7

 ס"מ על כל שטח החצייה. 15בין המערכות משטח בטון בעובי 

מ"מ עם ציפוי נחושת  19במקומות שיוגדרו בתוכניות, יותקנו אלקטרודות הארקה עשויות פלדה בקוטר  .8

מטר שיוחדרו לקרקע באמצעות פטיש חשמלי. על ראש האלקטרודה  6מיקרון לפחות, באורך  70בעובי 

ס"מ בקרקעית הבריכה.  10ס"מ עם מילוי חצץ בעובי  60ס"מ ובעומק  60כת בטון עגולה בקוטר תותקן ברי

על ראש הבריכה יותקן מכסה כביש כבד עם סימון הארקה משולב במכסה. מוליכי הארקה יחוברו 

 לאלקטרודה באמצעות חב' כבד מקורי של יצרן האלקטרודה.

 ס"מ. בחפירה יונח מצע חול מסונן    60ס"מ וברוחב עד  100חפירות יבוצעו בעומק  .9

כיסוי החפירה  ס"מ.  10ס"מ, על המצע יונחו הצינורות ומעל הצינורות מצע חול מסונן נוסף בגובה  10בגובה 

ס"מ מפני הקרקע יותקן סרט סימון סטנדרטי לכבלי תקשורת וכבלי חשמל. הידוק  30בשאר החפירה ובגובה 

צוע יתדות סימון לתוואי החפירה. המרחק בחפירה בין צנרת לחשמל החפירה ופילוס פני הקרקע כולל בי

 ס"מ לפחות. 20לצנרת תקשורת או בטחון יהיה 
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 תמיכה טכנית 12 -פרק  
 אחריות, שירות ותחזוקה. .1

הקבלן הזוכה יספק אחריות כוללת לביצוע דרישות המפרט לכל המערכות נשוא ההתקשרות ובתוך כך  .1.1

חלקי חילוף, רכיבים, כיוונים, תיקון תקלות, וכל שיידרש לפעילות מלאה ותקינה של כל המערכות, כולל 

 קרה של ונדאליזים,לתקלות שנגרמו ע"י וונדליזם או כוח עליון. מודגש כי עבור ציוד, פריטים ועבודה ובמ

 השרות יסופק בהתאם לנוהל זה אך המציע יהיה זכאי לקבלת תשלום מלא עבור ביצוע עבודות אלו.

תקופת האחריות תחל ממועד תום תקופת ההקמה ואישור המפקח , ולאחר שתוקנו כל התקלות,  .1.2

סירת הליקויים, הפגמים ו/או הבעיות שהתגלו במהלך תקופת ההקמה ואישור המפקח בכתב ומ

 הפרויקט. משך תקופת האחריות יהיה חמש שנים וחודשיים. 

 קשר למערכות אחרות:  -ממשקים חיצוניים  .1.3

למען הסר ספק, על הקבלן הזוכה לטפל ולהבטיח פעילות תקינה ושוטפת של המערכת שהקבלן  .1.3.1

התקין, על כל רכיביה וכלל המערכות הנלוות לרבות כל הממשקים עם רשת המחשוב של 

 ביטחון שהותקנה בפרויקט.מערכות ה

בכל מקרה של דיווח על תקלה, הקבלן הזוכה יבצע את כל הבדיקות הנדרשות, לשם איתור  .1.3.2

התקלה ותיקונה. הקבלן הזוכה יעריך שהתקלה נובעת מתקלה בתחום שאינו במסגרת מכרז 

 זה , רק לאחר שביצע את כל הבדיקות הנדרשות במסגרת תחום פעולתו הוא. במקרה זה הקבלן

 הזוכה יודיע על כך לנציג המזמין שדיווח על התקלה. 

הקבלן הזוכה חייב לשתף פעולה עם כל גורם המטפל בתחום של תשתיות תקשורת, ציוד  .1.3.3

אקטיבי, מערכות מחשוב, תשתיות חשמל או מערכות אחרות שאינן נשוא מכרז זה, אך קשורות 

דרישת המזמין, לרבות הגעת למערך השו"ב והתקשורת, לשם איתור ותיקון תקלה, בהתאם ל

 טכנאי מטעם הקבלן הזוכה לאתר בתיאום עם הגורם הרלוונטי. 

הקבלן הזוכה יישא באחריות מלאה לטיב המוצרים הביצוע והשירות. כל נזק הכרוך בליקוי  .1.3.4

 בתכנון העבודה/ביצוע/המוצר או הנובעים מהם יתוקן/יוחלפו ע"י הקבלן ועל חשבונו.

ין לא יפטור את הקבלן הזוכה מאחריות לשגיאות, טעויות, אי דיוקים אישור העבודה ע"י המזמ .1.3.5

 או ליקויים אחרים העלולים להתגלות במועד מאוחר יותר.

חובת הקבלן הזוכה להתריע על כל בעיה ו/או מכשול אשר עלולים להשפיע במישרין או בעקיפין  .1.3.6

צר המיידי ובטווח על הפעילות השוטפת והתקינה של המערכת והמערכות הנלוות בטווח הק

 הארוך.

כל ביצוע עבודת ההספקה, ההתקנה והאחזקה, שירות או תיקון יתבצע בלי להפריע כלל  .1.3.7

לפעילות המזמין ולפעילות התקשורת בהם. לפני התחלת העבודה הקבלן הזוכה יקבל מראש 

 את אישור המזמין לביצוע העבודות הנדרשות.

חוק ממערך השליטה והבקרה באתר המערכת שתוקם תתוחזק עם אפשרות התחברות מר .1.3.8

 המרכזי לביצוע אבחון ראשוני וטיפול בתקלות על בסיס תשתית השליטה והבקרה. 

 הקבלן יציג את נוהלי הטיפול בתקלה כולל כללי אסקלציה הנהוגים אצלו.  .1.3.9

חודשים אשר יחלו ממועד תום  36הקבלן יספק למזמין שירותי אחריות, תחזוקה ושרות למשך  .1.3.10

שנת הבדק ולאחר שתוקנו כל התקלות, הליקויים, הפגמים ו/או הבעיות שהתגלו במהלך שנת 

 הבדק )להלן: "תקופת האחריות"(. 

אחריותו של הקבלן על פי הסכם זה תחול על כל חומר, ציוד, חומרה, תוכנה פריט או פרט או  .1.3.11

היצרן ובין אם רכש אותו מצד שלישי. הקבלן לבדו  עבודה  אחרת  שתסופק על ידיו בין אם הוא

יהיה חייב לוודא התאמתו לדרישות המזמין ועמידתו בכל יתר הדרישות על פי דין או על פי 

 הסכם זה.
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עם תום תקופת האחריות תהא למזמין אופציה להזמין שירותי תחזוקה ושרות, לתקופה ו/או  .1.3.12

)חמש( שנים. על התקופה ו/או  5ת לא יעלו על תקופות נוספות ובלבד שסך כל התקופות הנוספו

 התקופות הנוספות כאמור לעיל יחולו הוראות מפרט זה והוראות הסכם התחזוקה.

 מוקד תמיכה של הקבלן הזוכה: .1.4

ם , וביו19.00 - 8.00ה, בשעות -הקבלן הזוכה יעמיד מוקד שירות טלפוני ממוחשב אשר יפעל בימים א .1.4.1

 שעות ביממה. 24עילות אילו הקבלן הזוכה יעמיד כונן ר לשעות פ.  מעב13.00 - 8.00ו', בשעות 

המוקד ישמש הן לפתיחת תקלות ולמעקב אחריהן באמצעות תוכנת ניהול קריאות והן לתמיכה  .1.4.2

 תפעולית שוטפת. המוקד ישמש לפניות נציגי המזמין בין היתר בנושאים הבאים:

 דיווח על תקלה 

  המוסמכים לכךתמיכה תפעולית והדרכה לנציגי המזמין 

 טיפול בדרישות / תקלות / עדכונים 

 החלפת חומרה פגומה 

הקבלן מתחייב להעסיק כ"א מיומן ומוסמך וכן לשמור ברשות מלאי חלפים מספק לצורך עמידתו  .1.5

 בדרישות מפרט זה עפ"י המפורט להלן: עמידה ביעדי השרות:

 הגדרת סוגי התקלות: .1.5.1

  "ערכת, תת מערכת שלמה או קבוצת רכיבים מת להשבתה של מתקלה הגור –"תקלה קריטית

ממערך הרכיבים(  ובעטייה נגרמים  50%)מצלמות, גלאים, בקרים וכיו"ב( גדולה )יותר מ 

 קשיים חמורים בפעילותה השוטפת של המערכת.

  "אך יותר מ  50% -קלה הגורמת להשבתת קבוצת משתמשים קטנה )פחות מת –"תקלה קשה

20%.) 

  "שתמשי קצה.ברכיב גיבוי, אשר אינה גורמת להשבתת מתקלה –"תקלה קלה 

 מערכות ורכיבים קריטיים כולל שרת מערכת ותקשורת למערך המצלמות .1.5.2

 זמני התגובה להגעה לאתר לטיפול בתקלות: .1.5.3

  "24זמינות א'   –"תקלה קריטיתX7   -  תחילת טיפול בזמן הקריאה, מומחה בכיר  –מיידי

)בעל הסמכה בכירה מטעם יצרן הציוד( ישלח לאתר באופן מיידי וציוד חליפי יגיע לאתר תוך 

 שעות. 4

  "שעות  6זמינות ב' הגעה לאתר ותחילת טיפול במהלך אותו יום העבודה ותוך  –"תקלה קשה

 מזמן הקריאה.

  "יפול לא יאוחר מתחילת יום העבודה הבא הגעה לאתר ותחילת טזמינות ג'  –"תקלה קלה

 שעות מזמן הקריאה. 24ותוך 

 הגדרת מדדי זמן: .1.5.4

  זמן קריאה" היינו המועד בו הועברה הודעה ראשונה על התקלה " –תחילת מניין השעות

 להגבלן.

 שעת תחילת הטפול בתקלה באתר: "זמן ההגעה" היינו השעה בה הגיע טכנאי מיומן מטעמו 

 של הקבלן לאתר ולמערכת בה התרחשה התקלה, האיתור והטיפול בתקלה החל.

 משך הטיפול בתקלה עד החזרת המערכת לפונקציונאליות תקינה:  .1.5.5

  שעות )לכל היותר( ל: "תקלה קריטית".  4לא יעלה על 

  שעות )לכל היותר( ל: "תקלה קשה".   12לא יעלה על 

  לה קלה ".שעות )לכל היותר( ל: "תק 24לא יעלה על 
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1.5.6.  SLA  :ומנגנון קנסות לטיפול בתקלה 

 ע"פ טבלת הקנסות המפורטת בהסכם 

 תיקון התקלה כולל את הפעולות הבאות: .1.5.7

 .תיקון לכל הגדרה, רכיב או כבל שאינם תקינים 

  החלפה מידית של אביזרים, מכלולים או כל פריט אחר שלא ניתן לתקנו מיידית וזאת על מנת

ת במהירות האפשרית . יעשה שימוש בחלקים חדשים וזהים. לא להחזיר את המערכת לתקינו

 יתקבלו חלקים שווי ערך.

  חודשים בין תקלה  3ציוד שהתגלתה בו תקלת חומרה יותר משלוש פעמים ברציפות )של עד

לתקלה(  במהלך תקופת האחריות יוחלף בציוד חדש זהה על חשבון הקבלן וללא תמורה או 

ותחול עליו אחריות מיום התקנתו והפעלתו התקינה לכל משך  התחייבות נוספת מצד המזמין

תקופת ההסכם. מובהר בזאת כי כל העלויות הכרוכות לתיקון התקלה לרבות ציודי עזר 

 תחת,וכיו"ב( יהיו ע"ח הקבלן.ר -)סולמות, מנופים, ציודים מיוחדים

  ל גבי דו"ח אירוע מפורט ללקוח.ע –איתור ודווח מדויק של הגורם לתקלה 

 :הגשת דו"ח שיכלול  את הפרטים הבאים 

 .תאריך הקריאה, יוזם הקריאה ושעת הקריאה 

 .סיבת הקריאה 

 .הפעולות שננקטו לתיקון התקלה לפרט את תהליך האסקלציה 

 .שעת הגעה לאתר 

 .רכיבים או מכלולים שהוחלפו 

 .כמות השעות שהושקעה בתיקון התקלה 

 ניהול מלאי ציוד חלפיםביצוע בדיקות "החזרה לכשירות" של המערכות.  .1.6

 הקבלן ידאג למצאי זמין של ציוד  לצורך ביצוע שרות שוטף. .1.6.1

 הקבלן יחזיק ציוד למערכות שסופקו במלאי לצורך ביצוע השירות. .1.6.2

 תיק תפעול. .1.7

הקבלן ינהל תיק תפעול ממוחשב. בתיק התפעול יופיע רישום פרטני של תקלות, פעולות יזומות,   .1.7.1

 ורמים מטפלים וסטאטוס נוכחי. זמן התחלת וסיום הפעילות, ג

 מטרות התיעוד הן: .1.7.2

 .סיכום רמת פעילות חודשית 

 .רישום היסטורי של אירועים 

  .תיוק דוחות מכינים ומסכמים 

 .לימוד לגבי תקלות מתמשכות ותקלות אופייניות 

 .ניהול מלאי ציוד וחלפים תקין 

 .ריכוז נתונים לצורכי תשלום 

 .תיוק דיווח על תחזוקה תקופתית 

  .תיק הניהול יעשה באופן ממוחשב 

 שדרוגי גרסאות. .1.8
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הסכם התחזוקה בתקופת האחריות יכלול הספקת עדכוני תוכנה לכל אחד מהרכיבים המוצעים,  .1.8.1

חודשים מיום הכרזת הגרסאות על ידי  3שדרוגי גרסאות, מערכות הפעלה ותוכנות ייעודיות תוך 

לאחר קבלת אישור המזמין בכתב. היצרן וללא תמורה או התחייבות נוספת מצד המזמין ו

בתקופת/תקופות התחזוקה שלאחר תום תקופת האחריות יכללו השדרוגים בתמורה השנתית 

 המשתלמת לקבלן.

אי אספקת השדרוג רק באם נציגו המוסמך של המזמין הודיע לקבלן בכתב על ויתור ביוזמתו.  .1.8.2

 המזמין רשאי לחזור בו מויתורו בהודעה נוספת בכתב.

 ( מהווה שדרוג לכל דבר ועניין. X.2לגרסה  X.1סה ראשית )למשל מגרסה אספקת גר .1.8.3

יצאה גרסה מחליפה או עדכון לגרסה במהלך ביצוע הפרויקט, יתקין הקבלן גרסה זו בציוד הרלבנטי.  .1.8.4

עדכון יבוצע גם בציוד שכבר הותקן. משמעויות עדכון הגרסאות יוצגו למזמין  מייד עם הגעתם לידי 

דיון בו יציג היצרן את משמעות ביצוע העדכון ותתקבל החלטה על דעת המזמין לגבי הקבלן, יתקיים 

 תהליך העדכון. 

 שנים. 5כל הרישיונות לתוכנה וחומרה יהיו תקפים ל  .1.8.5

 

 תיקון חבלה .1.9

 מובהר בזאת כי חבלה במצלמה תחשב כתקלה. .1.9.1

 על הקבלן לתקן את התקלה בזמן המוגדר במפרט. .1.9.2

 זם או פגיעה במרכיבי המערכת, הן שווה ערך לתקלה רגילה למען הסר ספק, כל מעשה ונדלי

 .24/7ובגינה המזמין לא יחויב והקבלן יספק שרות 

 

 

 

 פרק שירותי הדרכה. .2
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הקבלן שהצעתו תזכה יהיה אחראי על מתן שירותי הדרכה למפעילים מטעם המזמין בנושאים שונים  .2.1

יצירת הגדרות ושינוייו, התגברות על תקלות הקשורים בסביבת המערכת החדשה כגון: תפעול המערכת , 

בסיסיות, שו"ב, אבטחת מידע, קישוריות וכו'. שרותי ההדרכה יכללו השתלמות במתקן הקבלן וכן הדרכה 

 שוטפת במהלך ההתקנה ולאחריה להטמעה וחניכה שוטפת.

כך ע"י מטרת ההדרכה בין היתר לאפשר תפעול שוטף של המערכת ע"י המוקד של המזמין שיוכשרו ל .2.2

 הקבלן הזוכה.

גורמים מטעמו של המזמין, ללא עלות נוספת, למערכת של היצרן  5התחייבות הקבלן תכלול הדרכה של עד  .2.3

 שבו יוחלט במשותף ויכלול לימוד מלא של המערכת המוצעת.

 מערכי הדרכה: .2.4

 הקבלן הזוכה יהיה אחראי על מתן שירותי הדרכה בסיסיים בנושאים שונים כולל הדרכה לכלל .2.4.1

 המשתמשים וכן הדרכה מעמיקה לצוות המזמין ברמות טכניות שונות. 

כל הציוד הרלבנטי להדרכה כולל ספרות מקצועית ותיק תיעוד יסופקו על ידי הקבלן למועד ההדרכה  .2.4.2

 עבור כל אחד מהחניכים.

המידע יסופק הן במדיה מגנטית והן בעותק נייר. אספקת חומר זה אינה מהווה תחליף להספקת  .2.4.3

 וד הנדרש ותיק המתקן.התיע

שעות(   8ימי עבודה מלאים ) 6הקבלן יציג תכנית הדרכה לקורס הסמכה לחמישה חניכים  ולמשך  .2.4.4

לפחות במתקן הקבלן. ההדרכה תתקיים לפני מועד בדיקות הקבלה הראשון. משתתפי ההדרכה יהיו 

קשורת, תקשורת עובדי המזמין המפעילים ומתחזקים מטעמו את המערכת בתחומי תפעול המוקד, ת

ימי עבודה מלאים  4הנתונים, אבטחת מידע, שו"ב. תכנית הדרכה והכשרה לחמישה חניכים ולמשך 

 במתקן הקבלן, לפי הפירוט הבא:

 הכשרה בסיסית לתפעול המערכת 

 הכשרה להפעלת שירותים מתקדמים במערכת 

 הכשרה מתקדמת לניטור, ניתוח ומתן פתרונות 

  ש"ע להסבר כללי על המערכת החדשה  3בתחילת ההדרכה יוקדשו 

 באחד מימי ההדרכה תפוצל הקבוצה על פי תחומי ההתמחות 

במהלך תקופת ההתקנה, הבדיקות וההטמעה הקבלן יקצה טכנאי בכיר להטמעה וחניכה שוטפת באתרי  .2.5

 המזמין.

ו על ידי הקבלן למועד ההדרכה עבור כל הציוד הרלבנטי להדרכה כולל ספרות מקצועית ותיק תיעוד יסופק .2.6

כל אחד מהחניכים ויימסר לנציג המזמינה, הן במדיה מגנטית והן בעותק נייר. יובהר כי מסירת הספרות 

 המקצועית ותיק התיעוד זה אינה מהווה תחליף להספקת התיעוד הנדרש ותיק המתקן.

 
 
 
 

 מבחני קבלה. .3
 

דרישתו את כל האמצעים הנחוצים לצורך בחינה  הקבלן יעמיד לרשות המפקח מטעם המזמין, עפ"י .3.1

ובדיקת העבודות שבוצעו, לרבות מכשירי מדידה )תפוקת מצלמות, שידור וקליטה(. המפקח רשאי לדרוש 

מהקבלן תיקון, שינוי או החלפה של עבודה או אביזרים אשר לא בוצעו בהתאם לתוכניות, להוראות, או 

 ת הוראות המפקח תוך תקופה שתקבע ע"י המפקח.למפרט הכללי והקבלן יהיה חייב לבצע א
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 מבחני הקבלה יכללו: .3.2

בה ייבדק אופן ביצוע העבודה והתאמתו לנדרש כפי שמופיע במפרט זה, כולל  –בדיקה ויזואלית  .3.2.1

 סימון ושילוט וניקיון שטח העבודה. 

 ארקות.חיבור נכון וייצוב כל הפריטים שהותקנו, לרבות כבלים, הארונות וה –בדיקה מכאנית  .3.2.2

 ספירת הציוד שסופק בפועל מול כתב הכמויות. –בדיקת כמויות  .3.2.3

 בדיקת תיעוד והתאמתו למערכת כפי שהותקנה בפועל. .3.2.4

 בדיקת אמינות המערכת. .3.2.5

 התאמת המערכת לדרישות המזמין. .3.2.6

 בדיקת פעילות האפליקציות השונות דרך המערכת על מנת להבטיח הטמעה מלאה ושקיפות. .3.2.7

 .תקינות מנגנוני הגיבוי .3.2.8

 בדיקות תחת עומס באמצעות מכשור ייעודי שיסופק על ידי הקבלן . .3.2.9

 בדיקת מערכת הניהול שליטה ובקרה .3.2.10

 בדיקות נוספות ע"פ דרישת המזמין. .3.2.11

 שאר תכונות המערכת ואבטחת המידע כמפורט במפרט זה. .3.2.12

בדיקת הפעלה מערכתית לכל פריט ציוד, לרבות תרחישי שרידות ויתירות, ,תרחישי תקיפה  .3.2.13

 מידע(, עומס. )אבטחת

 
 פקוח ובקרה  -  4פרק  .4

 
המפקח הוא הממונה מטעם המזמין לבדוק ולפקח על טיב העבודה ולדאוג שתבוצע לפי לוח הזמנים .  .4.1

 המפקח יהיה בעל הסמכויות הבאות:

המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי של עבודה אשר לא בוצעה בהתאם לתוכניות או להוראותיו  .4.2

 ב לבצע את הוראות המפקח תוך התקופה שתיקבע על ידו.ויהיה הקבלן חיי

המפקח יהיה רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה הנראים לו כבלתי מתאימים לעבודה באתרים השונים,  .4.3

נוסף לבדיקות הקבועות בתקנים  –וכמו כן יהיה רשאי לדרוש בדיקה ובחינה של כל ציוד ו/או חומר 

להשתמש בחומר ו/או בציוד שנמסר לבדיקה ללא אישור מוקדם של הישראליים. הקבלן לא יהיה רשאי 

 המפקח.

למפקח תהיה הסמכות להפסקת העבודה או חלק מהעבודה בתחום מסוים, אם לפי דעתו העבודה אינה  .4.4

מתבצעת לפי התוכניות ו/או המפרט הטכני ו/או הוראות אחרות שנמסרו בכתב ע"י המתכנן ו/או מפקח 

 ו/או המזמין.

יה הפוסק היחידי והאחרון בכל נושא שיתעורר ביחס לטיב החומרים, לטיב העבודה ולאופן המפקח יה .4.5

 ביצועה.
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 מפרט מערכות קיימות 

 
  –מפרט מצלמות קיימות 

 רשימת מערכות טמ"ס

בכל ישוב/ אתר המפורט מותקנות 
 המערכות הבאות:

ערכות  4לינקים ,  5קליינט, מסך, יש בממוצע שרת הקלטה וניהול+ עמדת  -DIGIVODמערכת טמ"ס מסוג  
 חשמל עם מצברים לעמודי תאורה לכל אתר ומצלמות כמפורט:

 

 

    הערות שם יישוב

בית 
 עריף

 LPR 2  10 מצלמות דום, גוף

 LPR 2  27 מצלמות דום, גוף ברקת

טירת 
 יהודה

 LPR 2  16 מצלמות דום, גוף

 LPR 2  16 מצלמות דום, גוף לפיד

 LPR 2  16 מצלמות דום, גוף שילת

 LPR 2  27 מצלמות דום, גוף רנתיה

 LPR 4  18 מצלמות דום, גוף נחלים

 LPR 2  10 מצלמות דום, גוף נופך

 LPR 2  16 מצלמות דום, גוף מזור

 LPR 2  16 מצלמות דום, גוף חדיד

כפר 
 דניאל

 LPR 2  18 מצלמות דום, גוף

 LPR 2  16 מצלמות דום, גוף גימזו

 LPR 2  21 מצלמות דום, גוף גבעת כח

בני 
 עטרות

 LPR 2  16 מצלמות דום, גוף

כפר 
 טרומן

 LPR 2  16 מצלמות דום, גוף
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בית 
 נחמיה

 LPR 2  16 מצלמות דום, גוף

מבוא 
 מודיעים

 LPR 1  8 מצלמות דום, גוף

 LPR 2  16 מצלמות דום, גוף אחיסמך

 LPR 2  16 מצלמות דום, גוף בן שמן

 LPR 1  8 מצלמות דום, גוף כפר רות

מבנה 
 המועצה

 10 מצלמות דום, גוף
מצלמת 

PTZ 
1 

אולם 
ספורט 
 מועצה

     16 מצלמות דום, גוף

היכל 
 התרבות

     32 מצלמות דום, גוף

בית ספר 
 נחשון

   32 מצלמות דום, גוף

בית ספר 
יצחק 

 נבון
   32 מצלמות דום, גוף

בית ספר 
 נחלים

   32 מצלמות דום, גוף

בית ספר 
 לפיד

   32 מצלמות דום, גוף

בית ספר 
 מישרים

   16 מצלמות דום, גוף
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 נספח ג'
 

 קיום ביטוחיםנספח 
 

    
                                     

 לכבוד:
האגשח"ים שבשטחם המועצה האזורית חבל מודיעין  ו/או הועדים המקומיים שבשטחם מתבצעת העבודה ו/או 

 מתבצעת העבודה ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם

 ("המזמין")להלן: 
 

 

 

 מצ"ב בקובץ נפרד 
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 '1נספח ד

 ערבות בנקאית להצעה

 

 בנק: ________________        ,לכבוד
  סניף: _______________                      המועצה האזורית חבל מודיעין 

 מיקוד: ______________        ,ג.א.נ
 תאריך: ______________        

 ערבות בנקאית מס' _____________הנדון:  

( בנוגע להגשת הצעת המבקשים למכרז פומבי מס' המבקשים -______ )להלן _____פי בקשת ___-על .1
קה של מערכות עבודות שדרוג מערך שליטה ובקרה, אספקה, התקנה, הפעלה ותחזולביצוע   14/2020

 50,000ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של  אנו טמ"ס, אנליטיקה, כריזה ושו"ב במועצה
 .ש"ח

מיד עם דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי  ,אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסך הנ"ל .2
להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים 
בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים 

 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

ים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת אתם תהיו רשא .3
 מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. .4

 לל.ועד בכ 30/8/2020 ליוםערבות זו תישאר בתוקפה עד  .5

 לא תענה. 30/8/2020יום דרישה שתגיע אלינו אחרי 

 .ערבותנו זו בטלה ומבוטלת  30/8/2020לאחר יום 

 א.ושהאופן ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל  .6

 

 בכבוד רב,              

 בנק : _____________________       
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 '2נספח ד

 ערבות בנקאית לביצוע

 ________________בנק:        ,לכבוד
 סניף:_______________                   המועצה האזורית  חבל מודיעין 

 מיקוד: ______________       נ.,אג.
 תאריך: ______________       

 ערבות בנקאית צמודה מס' _____________הנדון:    

 ___ _______התחייבויותנו לפי חוזה מיום _( לביצוע המבקשים - _______ )להלן____פי בקשת __-על .1
עבודות שדרוג מערך שליטה ובקרה, אספקה, התקנה, הפעלה ותחזוקה של מערכות טמ"ס, לביצוע 

מאה ש"ח ) 150,000אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של  אנליטיקה, כריזה ושו"ב במועצה
ש"ח( בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד המפורט להלן אלף וחמישים 

 (.הפרשי הצמדה -)להלן 

מיד עם דרישתכם הראשונה  ,בתוספת הפרשי הצמדה ,אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסך הנ"ל .2
וש את הסכום בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם באופן כלשהו, או לדר

תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי 
 שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת  .3
 בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל 

 במכתבנו זה : .4

 ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.-משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם על -"מדד" 

 כדלקמן: ,הפרשי הצמדה יחושבו .5

 ,(המדד החדש - פי ערבות זו )להלן-אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, על
יהיו  ,(המדד היסודי -כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש __/__ שפורסם ביום _______ )להלן 

הקרן והפרשי הצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק 
 במדד היסודי.

 .ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול

 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ________ ועד בכלל.

 דרישה שתגיע אלינו אחרי __________ לא תענה.

 .לאחר יום _______________ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת

 א.ושהאופן ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל 

 

 בכבוד רב,                                       

 נק : _____________________ב                 
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 '1נספח ה
 

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

 אהיה וכי האמת להצהיר עלי כי שהוזהרתי לאחר"מ ________________ת.ז.______________, הח אני
 :כדלקמן, בזאתה /מצהיר, כן אעשה לא באם בחוק הקבועים לעונשיםה /צפוי

 

 _________________________ )להלן המציע אצל_________________________  -כ משמש אני .1
, לביצוע מועצה אזורית חבל מודיעיןפרסמה  אשר 14/2020(,  שהגיש הצעה למכרז פומבי מס' "המציע" –

 .ובעבורו בשמו זה תצהיר מטעמו ליתן ומוסמך, "(המכרז" –העבודות נשוא המכרז )להלן 

 .למכרז המציע מהצעת נפרד בלתי וכחלק בתמיכה זה תצהיר עושה הנני .2

 :זה בתצהיר .3

 גם בעל   –מי שנשלט על ידי המציע. אם המציע הוא חבר בני אדם   - "זיקה"בעל 
 השליטה בו או תאגיד שבשליטת בעל השליטה אצל המציע, או תאגיד   
 הדומה בהרכבו ובתחומי פעילותו לאלו של המציע, או מי מאחראי  
  מטעם המציע על תשלום שכר העבודה. 

 .1981-כהגדרתה בחוק הבנקאות )רישוי( התשמ"א      -    "שליטה"

 Xלסמן  יש] למציע זיקה בעל וכל אנוכי,  במכרז ההצעות להגשת האחרון למועד עד כי בזאת מצהיר הנני .4
 [: במשבצת המתאימה

 
 באוקטובר 31 -"ג התשס בחשון"ה כ יום לאחר שנעברו עבירות משתי ביותר חלוט דין בפסק הורשענו לא 

 לפיאו /ו 1991-"אהתשנ(, הוגנים תנאים והבטחת כדין שלא העסקה)איסור  זרים עובדים חוק לפי, 2002
 ;1987-"זהתשמ, מינימום שכר חוק

 חוק לפי, 2002 באוקטובר 31 -"ג התשס בחשון"ה כ יום אחרי שנעברו עבירות משתי ביותר הורשענו 
 שכר חוק לפיאו /ו 1991-"אהתשנ(, הוגנים תנאים והבטחת כדין שלא העסקה)איסור  זרים עובדים

 ממועד לפחות אחת שנה חלפה,   במכרז ההצעות להגשת האחרון במועד,אך  1987-"זהתשמ, מינימום
 ;האחרונה ההרשעה

 במשבצת המתאימה(: X)סמן  .5
      המציע על חלות לא 1998 -"חתשנ, מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות. 
      חלות על המציע והוא    1998 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 9סעיף  הוראות 

   אותן. מקיים    

נדרש  המציע על חלות 1998 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 9)במקרה שהוראות סעיף  .6
 :במשבצת המתאימה( xלסמן 

      עובדים 100-מ פחות מעסיק המציע. 
    יותר או עובדים 100 מעסיק המציע. 

 :(המתאימה במשבצת X עובדים או יותר נדרש לסמן  100)במקרה שהמציע מעסיק  .7
  והשירותים והרווחה העבודה משרד של הכללי למנהל יפנה במכרז שיזכה ככל כי מתחייב המציע 

 -"חתשנ, מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת לשם החברתיים
 .ליישומן בקשר הנחיות קבלת לשם –הצורך ובמקרה  1998

  לשם החברתיים והשירותים והרווחה העבודה משרד של הכללי למנהל לפנות בעבר התחייב המציע 
, הוא פנה כאמור 1998  -לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח זכויות שוויון לחוק 9 סעיף לפי חובותיו יישום  בחינת

)במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה  ליישומן פעלואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו 
 עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו(.

 העבודה משרד של הכללי למנהל זו פסקה לפי שמסר מהתצהיר העתק להעביר מתחייב המציע .8
 .ההתקשרות ממועד ימים 30 בתוך, החברתיים והשירותים הרווחה

 

 .אמת תצהירי ותוכן חתימתי זו שמי זהו .9

_________ 
 חתימה         
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 אישור

"ה ____________, ה"ד _____________, עו בפני___________הופיע/ה  ביום כי, לאשר הריני
 הקבועים לעונשיםה /צפויתהא /יהא וכי האמת את להצהירה /עליו כיה /שהזהרתיו ולאחר.ז.__________, ת

 .בפניי עליומה /וחתם לעיל התצהיר תוכן את בפנייה /אישר, כןתעשה /יעשה לא אם, בחוק
 
 

_______________ 
 "דעו וחותמת חתימה
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  2נספח ה'

 נוסח אישור על ניסיון קודם 

 

 פרטים כלליים .1
 

 שם המציע: __________________________________________________

 

 כתובת: _____________________________________________________

 

 ניסיון .2

של "עיר ללא אלימות" או "עיר בטוחה" פרוייקטים בביצוע  כקבלן ראשי,בעל ניסיון מוכח, הקבלן  .2.1
  –בהתאם להיקפים הבאים  –ואילך  2016אשר בוצעו והסתיימו החל משנת 

בהיקף שלא לפחות שני פרוייקטים שבוצעו עבור שתי רשויות מקומיות / גופים ציבוריים  .2.1.1
 הותקנו:כל פרוייקט )לא כולל מע"מ( ושב ₪ מיליון  2יהיה נמוך מסך של 

לניהול רשות מוניציפלית כמוגדר במפרט עם שתי עמדות  GISשו"ב מבוססת  מערכת .2.1.1.1
 שליטה ובקרה.

 עם שתי עמדות שליטה ובקרה. .VMSתוכנת ניהול וידאו  .2.1.1.2

 אתרי קצה חיצוניים. 10בלפחות  IPמצלמות  60מערכות טמ"ס הכוללות לפחות  .2.1.1.3

 עורקים אלחוטיים. 15מערך של לפחות  .2.1.1.4

 

 שם רשות מס'

תקופת 
הביצוע, 

פרוט השנים 
שבהן בוצע 

 הפרויקט

היקף 
ההתקשרות 

 2לפחות 
 ש"חמיליון 

לא כולל 
 מע"מ

תכולת הפרויקט ע"פ 
 דרישות תנאי הסף:

 

שם איש הקשר 
ופרטי 

 התקשרות

1      

2      

3      
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 יש לצרף אישורים והמלצות להוכחת פרטי הניסיון הנ"ל. 

 

של "עיר ללא אלימות" או "עיר בטוחה" פרוייקטים בביצוע  כקבלן ראשי,בעל ניסיון מוכח,  הקבלן .2.2
  –בהתאם להיקפים הבאים  –ואילך  2016אשר בוצעו והסתיימו החל משנת 

 

בהיקף שלא לפחות שני פרוייקטים שבוצעו עבור שתי רשויות מקומיות / גופים ציבוריים  .2.2.1
 הותקנו:כל פרוייקט )לא כולל מע"מ( ושב ₪  750,000יהיה נמוך מסך של 

 .ביטחון שו"ב  מערכת .2.2.1.1.1

 עם שתי עמדות שליטה ובקרה. .VMSתוכנת ניהול וידאו  .2.2.1.1.2

 אתרי קצה חיצוניים. 10ת בלפחו IPמצלמות  35מערכות טמ"ס הכוללות לפחות  .2.2.1.1.3

 עורקים אלחוטיים. 10 מערך של לפחות .2.2.1.1.4

 

 שם רשות מס'

תקופת 
הביצוע, 

פרוט השנים 
שבהן בוצע 

 הפרויקט

היקף 
ההתקשרות 

 750לפחות 
לא  ש"ח אלף

 כולל מע"מ

תכולת הפרויקט ע"פ 
 דרישות תנאי הסף:

 

שם איש הקשר 
ופרטי 

 התקשרות

1      

2      

3      

 

 מנהל פרויקט מטעם המציע  .2.3

 הנדסאי בתחומים: תקשורת, תוכנה, אלקטרוניקה, חשמל או בקרה. מהנדס או בעל תעודה .2.3.1

 .חודשים טרום הגשת ההצעה, במשרה מלאה 12לפחות  מועסק כשכיר אצל המציע .2.3.2

בהיקפים  פרויקטים לפחות בתחום "עיר ללא אלימות" או "עיר בטוחה" 3בניהול בעל ניסיון   .2.3.3
  –הבאים 

 

 .לא כולל מע"מ ₪  1,000,000ד לא יהיה נמוך מ היקף פרויקט אח .2.3.3.1

 לא כולל מע"מ. ₪  500,000קפם לא יהיה נמוך מ שהיפרוייקטים  2
 _________________. -מנהל פרויקט מטעם המציע  שם 

 ________________________________ -השכלה 
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 _________________.מועסק כעובד שכיר של המציע משנת 

   -להלן פירוט ניסיון 

 

 

 שם רשות מס'

תקופת 
הביצוע, בהן 

מנהל 
הפרויקט 
ניהל את 
 הפרויקט

היקף 
ההתקשרות 

 1לפחות 
מיליון 

שקלים לא 
 כולל מע"מ

 תכולת הפרויקט:

 

שם איש הקשר 
ופרטי 

 התקשרות

1      

 

 שם רשות מס'

תקופת 
הביצוע, בהן 

מנהל 
הפרויקט 
ניהל את 
 הפרויקט

היקף 
ההתקשרות 

 500לפחות 
שקלים אלף 

לא כולל 
 מע"מ

 תכולת הפרויקט:

 

שם איש הקשר 
ופרטי 

 התקשרות

1      

2      

 

 יש לצרף אישורים והמלצות להוכחת פרטי הניסיון הנ"ל. 

 

 

 

 

 

 

 



 ובכתב מראש אישור קבלת ללא במסמך כלשהו שימוש לעשות אין -"ד עו, סומך לבראש שמורות הזכויות כל ©

יזה  ושוב דרוג מערך שליטה ובקרה אספקה התקנה הפעלה ותחזוקה של מערכות טמס אנליטיקה כרש - 14-2020מכרז פומבי 
 106  נוסח סופי -במועצה 

 

 

 

 
 נספח ה'3

 

 אישור מחזור כספי

 

 לכבוד

 מועצה אזורית חבל מודיעין

 

המוגש על ידי חברת  14/2020הנדון: אישור מחזור כספי עבור מכרז פומבי מספר 

 ___________________ בע"מ

)לא כולל מע"מ( לשנה.  ₪ מיליון   5של לפחות    2018 -ו 2017, 2016למציע מחזור כספי בכל אחת מהשנים 

 מערכות מנ"מ ביטחון . המחזור המוצג הינו עבור: אספקה, התקנה, הפעלה ומתן שרות שנתי, עבור 

 ___________________ ₪. - 2016מחזור כספי של המציע לשנת 

 _______________ ₪. - 2017מחזור כספי של המציע לשנת 

 _________ ₪._________ - 2018מחזור כספי של המציע לשנת 

 חשבון רואה אישור

_______________________ )להלן: "המשתתף"( וכרואי החשבון שלו, ביקרנו את הצהרת המשתתף  לבקשת
בדבר ניסיון בביצוע עבודות  כמדווח לעיל. ההצהרה הינה באחריות הנהלת המשתתף. אחריותנו היא לחוות דעה 

 על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו. 

 בסכומים התומכות ראיות של בדיקה כללה הביקורת. מקובלים ביקורת לתקני בהתאם ביקורתנו את ערכנו
 אנו. מהותית מטעה הצגה"ל הנ בהצהרה שאין בטחון של סבירה מידה להשיג במטרה וזאת שבהצהרה ובמידע
 .דעתנו לחוות נאות בסיס מספקת שביקורתנו סבורים

משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את הצהרת המשתתף בדבר בהתבסס על ביקורתנו הצהרה זו  לדעתנו
 .לעילניסיון והיקף עבודות בשנים 

 

   תאריך: __________

 

                              _________________ 

 בכבוד רב,                                                 

 רואי חשבון                                                
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 4נספח ה'

 

 הצהרה על העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה

 
 לכבוד 

 המועצה(  -מועצה אזורית חבל מודיעין  )להלן
 

 ג.א. נ.,

 מספרהמציע( במסגרת הצעתי במכרז  -זו מוגשת על ידי __________________________ )להלן הצהרה
 ע"י המועצה ומהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי במכרז.   שפורסם  14/2020

 :הבאים הסעיפים הוראות את לידיעתי הביאה המועצה כי בזאת מצהיר הנני .1

 : כדלקמן  הקובע 1958 -"ח תשי( האזוריות)המועצות  המקומיות המועצות לצו)א( ב׳ 89 סעיף .1.1

 עשרה על העולה חלק האמורים לאחד שיש תאגיד או, שותפו או סוכנו, קרובו, מועצה"חבר 
 לעסקה או לחוזה צד יהיה לא, בו אחראי עובד או מנהל מהם שאחד או ברווחיו או בהונו אחוזים

 .אחות״ או אח, בת או בן, הורה, זוג בן - ״קרוב״, זה לעניין, המועצה עם

 :הקובע המקומיות  ברשויות הציבור נבחרי של עניינים ניגוד למניעת כללים בדבר ההודעה של)א(  12 כלל .1.2

 מועצה חבר  - מועצה״ ״חבר, זה לעניין. המקומית הרשות עם לעסקה או לחוזה צד יהיה לא המועצה ״חבר
 .בו שליטה בעלי קרובו או שהוא תאגיד או קרובו או

 :כי הקובע( חדש)נוסח  המועצות לפקודת 59 סעיף .1.3

 חלק כל,  שותפו או סוכנוזוגו, -בן ידי על ולא בעצמו, בעקיפין ולא במישרין לא, מועצה לעובד יהיה לא" 
 בהסכם לעובד שיש  לעניין פרט, בשמה או למענה המועצה עם שנעשה עסק או חוזה בכל הנאה טובת או

 שהמועצה מהשירותים שירות קבלת בדבר לחוזה ופרט המועצה עובדי של הכללי בהסכם או שלו העבודה
 .מספקת״

 לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי :  בהתאם .2

 .שותף או סוכן  לו שאני מי לא ואף אחות או אח, בת או בן, הורה, זוג בן: לי אין המועצה מליאת חברי בין .2.1

 ברווחיו או בהונו אחוזים עשרה על העולה חלק מהם לאחד שיש, שותפו או סוכנו, קרובו, מועצה חבר אין .2.2
 .בו אחראי עובד או מנהל מהם שאחד או הצעתי את הגשתי באמצעותו התאגיד של

 .ברשות העובד, סוכנו שאני מי או שותף, זוג בן לי אין .2.3

 לא הצהרה מסרתי אם או, לעיל כאמור קרבה לי יש אם הצעתי את לפסול רשאית תהיה המועצה כי לי ידוע .3
 .נכונה

 .אמת הינו זו בהצהרה והאמור, ומלאים נכונים הם לעיל שמסרתי הפרטים כי בזאת מצהיר אני .4

 המקומיות המועצות לצו( 3)ב׳ 89 סעיף מהוראות ובפרט בכלל דין כל מהוראות לגרוע כדי לעיל באמור אין .5
 התקשרות להתיר רשאית, הפנים שר ובאישור מחבריה 2/3 של ברוב המועצה מליאת לפיהן(, אזוריות)מועצות 

 .ברשומות פורסמו ותנאיו שהאישור ובלבד(, אזוריות)מועצות  המקומיות המועצות לצו' )א( א 89 סעיף לפי
 

 תאריך:_______________ 

 חתימת מורשי חתימה של המציע:_____________________

 אישור עו"ד
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 ______אני מאשר כי מורשי החתימה חתמו בפניי : אישור עו"ד : ___________
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  5נספח ה'

 
 מכרזב הצעות תצהיר בדבר אי תיאום

 

_______________ )שם מציע אני הח״מ __________________מס׳ ת״ז _____________ נושא משרה ב
(, לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת, שאם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים מציעה - המציע( )להלן

 כי:מצהיר בזאת בחוק, 

 מציע ומנהליו. אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם ה .1
 במכרז זה. מציעה להצעה המוגשת מטעם המציעאני נושא המשרה אשר אחראי ב .2
שפורסם ע"י מועצה אזורית חבל  – 14/2020תצהירי זה ניתן במסגרת הצעת המציע במכרז פומבי מס'  .3

 מודיעין. 
באופן עצמאי, ללא התייעצות, מציע ו הוחלטו על ידי ההמחירים ו/או אחוזי ההנחה המופיעים בהצעה ז .4

 הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר.
המחירים ו/או אחוזי ההנחה המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות  .5

כל גוף או אדם  במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה או בפני
 הקשורים עימם.

 לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה. .6
 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו. .7
 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא. .8
ל התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהוא עם מתחרה או הצעה זו ש .9

 מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.
אני מתחייב להודיע לעורך המכרז על כל שינוי באחד הפרטים לעיל מעת החתימה על התצהיר ועד מועד  .10

 הגשת ההצעות.
 .עד חמש שנות מאסר בפועל אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע .11

 

 _____________מציע ______________ חותמת ה מציע תאריך _________ שם ה

 שם המצהיר _______________ חתימת המצהיר __________________

 

 אישור עו"ד

 

אני הח"מ __________________ עו"ד _________________ שכתובתי ________________ והנושא 
מספר _____________ מאשר בזאת כי ביום _____________ הופיע בפני מר/גב' ____________ רישיון 

שזיהה/תה לפי ת.ז. מס' _________________ / המוכר/ת לי אישית, וחתם/מה על תצהיר זה לאחר שהבינו את 
 משמעותה המשפטית של חתימתם.

 

 

_________________  ______________  _________________ 

 חתימה   מספר רישיון   שם עורך הדין
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 'ונספח 

  הצהרה בדבר העדר תביעות 

 הצהרה בנוסח זה תמסר בתום ביצוע עבודות התקנת המערכות וכן אחת לשנה, בתום כל שנת התקשרות 

 

שנחתם   14/2020ֹֹֹֹֹֹֹֹלחוזה מכרז פומבי מס'כי בהתייחס  ,בזאת ים/___________________, מצהיר ,הח"מ ,אני

כל תביעות כספיות ולא תהיינה לי/לנו  י/לנואין ל ,לבין המועצה האזורית חבל מודיעין  מיום __________ נו/ביני

וכי המועצה משוחררת מכל חובה או התחייבות  במלואה נוללי/שולמה שבחוזה ו/או אחרות מהמועצה, כי התמורה 

 .נו או כלפי מי מטעמי/נו/כלפי

 

 

 :באתי על החתוםלראיה ו

 

 

 

      ______________   ____________________________ 
 הצורך( וחתימהבמידת שם + חותמת )    תאריך           
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 'זנספח 

 של מהנדס בטיחותהצהרה 

 

 שם ומס' המכרז: __________________________  שם הקבלן: _____________________________

 שם מהנדס הבטיחות: _________________________________  מספר רישיון: _________________ 

 

 הריני מצהיר בזאת, כדלקמן:

הנני בקיא בכל הוראות הדין הנוגעות לענייני בטיחות בעבודות מסוג העבודות הנדרשות במסגרת המכרז  .1
 כאמור בעבודה, ובין השאר, בעבודות בניה והנדסה אזרחית. 

למדתי היטב את דרישות העבודות נשוא המכרז כאמור, ביקרתי ובחנתי את אתר העבודות ואני ער לכל  .2
 הסיכונים הפוטנציאלים הטמונים באתר, הן לאנשים והן לרכוש. 

אני מתחייב להנחות ולוודא כי כל אמצעי הזהירות והבטיחות הנדרשים להבטחת שלומם ובטיחותם, הן  .3
י אורח והן של כל גורם אחר שישהה באתר וכן להבטחת שלמותו של רכוש של העובדים, הן של עובר

 להנחת דעתו.   -המועצה באתר, בכל עת במהלך ביצוע העבודות עד למסירתם המלאה למזמין 

הנני מתחייב, כי העובדים וכן כל העוסקים מטעם הקבלן בביצוע העבודות, יעברו הדרכות בטיחות  .4
הבטיחות הרלבנטיים החלים בקשר עם ביצוע העבודות וכן יהיו מצויידים מתאימות, יהיו ערים להנחיות 

 בכישורים ובציוד הדרוש לשם הבטחת הבטיחות באתר העבודה.

 על כך באתי על החתום:

 

 שם: ____________________ חתימה: ___________________
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 'חנספח 
 

 כולל כתב כמויות  –כתב הצעה והתחייבות 
 : _________תאריך

 ,לכבוד
 (המועצה -)להלן  המועצה האזורית חבל מודיעין 

 א.ג.נ.,

שדרוג מערך שליטה  עבודות לביצוע  14/2020מכרז פומבי מס'  -כתב הצעה והתחייבות : הנדון
"ב ושו, כריזה אנליטיקה"ס, טמובקרה, אספקה, התקנה, הפעלה ותחזוקה של מערכות 

 במועצה

_____________ מס' חברה/זהות __________ שכתובתנו היא ______________, מצהירים, אנו הח"מ 
 מסכימים ומתחייבים בזה כלפיכם, כדלקמן:

 קראנו בעיון את הצעתכם למשתתפים במכרז, את כל מסמכי המכרז ואת החוזה על כל נספחיו  .1
 (.מסמכי המכרז - )להלן

על פרטיהם, ביקרנו באתר שבו תבוצענה העבודות נשוא הננו מצהירים כי הבנו את כל מסמכי המכרז  .2
(, ובחנו את כל התנאים והנסיבות הקשורים בביצוע העבודות, לרבות בדיקה העבודות - המכרז )להלן

, ן, איכותןובחינה מיוחדים של סביבתם, תנאי הקרקע, דרכי הגישה, כמויות וטיבן של העבודות, את כמות
העבודות, וכן את כל הגורמים האחרים הרלבנטיים והעשויים להשפיע על קיום , את שיטת ביצוע ןטיב

 התחייבויותינו.

כל תנאי ומסמכי המכרז והחוזה של אמור לעיל ולאחר שבחנו בחינה זהירה ומדוקדקת לבהתאם  .3
האמורים, לרבות לוח הזמנים ותנאי התשלום, הננו מגישים הצעתנו זו והרינו מתחייבים בזה לבצע את 

בודות ולקיים את כל שאר התחייבויותינו, כולן ביחד, במחירים שהננו מציעים בטפסי ההצעה שבמכרז הע
 (.התמורה ותנאי התשלום - ובכתב הכמויות )להלן

אנו מסכימים כי המועצה תהיה חופשית לקבל או לסרב לקבל הצעה זו, ולמסור את ביצוע העבודות לבעלי  .4
כמפורט בהוראות למשתתפים  ,שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט כפי שיראה לה, הכל לפי ,הצעה אחרת

 .המועצהבמכרז, ואנו מתחייבים לקבל כל החלטה כאמור של 

 במידה והצעתנו תתקבל, הרינו מתחייבים בזה כלפיכם, כדלקמן: .5

ימים ממועד קבלת דרישתכם או בתוך פרק זמן אחר,  7לחתום על כל מסמכי חוזה המכרז תוך  .5.1
 כם.יד-יקבע עליכפי ש

לא לתבוע תוספות כלשהן לתמורה המגיעה בשל ביצוע העבודות ו/או פיצויים כלשהם בגין הקטנת  .5.2
 היקף העבודות ו/או ביצוען במלואן.

לא יאוחר  -ידכם -הכל כפי שיקבע על -להתחיל בביצוע העבודות, בהיקפן המלא או בהיקף אחר  .5.3
, ולבצען בהתאם לכל התנאים ידכם-ינתן עליימים מיום קבלת צו התחלת עבודות ש 7מתוך 

 שבמסמכי המכרז והחוזה.

ביניהם מבמועד חתימת החוזה או במועד התחלת ביצוע העבודות, לפי המוקדם  ,להפקיד בידיכם .5.4
העתקי כל פוליסות הביטוח הנדרשים בחוזה ו/או אישור המבטח לכך וכן העתקי כל האישורים  -

כן את הערבות הבנקאית להבטחת קיום והמסמכים האחרים כנדרש במסמכי המכרז והחוזה ו
 התחייבויותינו.

כי מיום חתימתנו על הצעתנו זו, מחייב אותנו החוזה על כל המסמכים  ,הננו מצהירים ומתחייבים .6
ידינו, וגם אם לא נחתום על החוזה בכלל, תיחשב הצעתנו וקבלתה -המצורפים אליו, כאילו היה חתום על
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 ,בין המועצה לבינינו, מבלי שהדבר יגרע מזכויותיה של המועצה ידי המועצה בכתב, כחוזה מחייב-על
 כמפורט במסמכי המכרז.

פי הוראות החוזה וכל -אם נידרש להתחיל בביצוע העבודות לפני חתימת החוזה, נפעל בהתאם לדרישה על
 המסמכים הכלולים בו.

 
7.  

במכרז שיק בסכום /תכערבות לקיום ההתחייבויות שבהצעתנו זו הרינו מצרפים בזה ערבות בנקאי .7.1
 -כולן או מקצתן  -ומייפים את כוחכם באופן בלתי חוזר כי במקרה ולא נקיים התחייבויותינו 

ימים ממועד הדרישה ו/או הודעת זכיה שתישלח אלינו  7שבהצעתנו ו/או לא נחתום על החוזה תוך 
הערבות  ו/או תוך כל מועד אחר כפי שתקבע המועצה, הרי הזכות בידיכם לממש ולחלט את

הבנקאית, זאת בלי כל הודעה מראש או התראה כלשהי ואנו מוותרים בזה מראש, ויתור סופי, 
 שיק/מוחלט ובלתי מסוייג על כל זכות להתנגד לכל צעד שתנקטו כדי לגבות ולחלט את הערבות

 הנ"ל.

 להבטחת קיום התחייבויותינו, במידה ונזכה במכרז, אנו נמסור לכם, במועד חתימת החוזה, .7.2
שתעמוד בתקופה לכל תקופת  150,000בסך של ערבות בנקאית אוטונומית צמודה לפקודתכם 

ביצוע העבודות בתוספת של שלושה חודשים ואתם תהיו רשאים לחלטה במידה ונפר את 
 התחייבויותינו כלפיכם.

שנקבע אנו מתחייבים, כי הצעתנו זו תהיה בתוקף ותחייב אותנו במשך שלושה חודשים מהמועד האחרון  .8
-. במידה ובמהלך תקופה זו נידרש עלהמועצהידי -להגשת ההצעות ו/או בתקופה נוספת כפי שייקבע על

 ידכם לקיים את כל התחייבויותינו שבהצעה זו, נעשה זאת ללא כל דיחוי.

אנו מצהירים בזאת כי הצעתו זאת הינה בגדר הסמכויות, הכוחות והמטרות שלנו  -)במקרה של תאגיד(  .9
 מסמכי היסוד של התאגיד המציע.פי -על

מוצהר ומוסכם, כי נהיה מנועים מלהציג כל תביעות ו/או דרישות שתתבססנה על כל טענות של אי ידיעה  .10
 וגם/או אי הבנה של תנאי המכרז או איזה מקרב מסמכי המכרז ואנו מוותרים מראש על כל טענות אלה.

יכולת ארגונית, מקצועית וכספית לשם ביצוע העבודות, וכי סיון ובעלי יהננו מצהירים, כי אנו בעלי ידע ונ .11
סיון המוקדם שפורטו בתנאי המכרז וכי עומדים לרשותנו לצורך ביצוע החוזה יהננו עומדים בכל תנאי הנ

סיון ובמספר מתאים יכל הציוד הנדרש ובמצב תקין וכן מנהלי עבודה ועובדים מקצועיים, מיומנים ובעלי נ
 ע העבודות.ביצולצורך  ומספיק

 בזה המלצות ואישורים מהגופים הבאים:  יםכמו כן מצורפ

12. _________________________________________________________________________ 
הצעת המציע: הצעתנו לביצוע עבודות הינה כמפורט בכתב הכמויות המצורף. אנו  מתחייבים לבצע את 

שינוי כלפי מעלה/ מטה במחיר ליחידה גם במקרה של הקטנה/ העבודות במחיר המוצע ליחידה, ללא 
ידוע לנו כי התמורה תשולם ע"פ ביצוע בפועל וכי המועצה תתאים את ביצוע העבודות הגדלה של כמויות. 

 למסגרת תקציבית קיימת. 

 
  ____________________ שם המציע

 
 _______________________ כתובת

 
 _______________________ תאריך

 
       __________________________ 
 חתימת המציע                       
 )חתימה וחותמת במקרה של תאגיד(       
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 נספח ח'

 כתב כמויות/מחירון – חלק מהצעת המציע 
 

חובה על המשתתף למלא את כל המחירון ולנקוב בכל שורה בטבלה את המחיר הנדרש או לציין את  *
)חל איסור להותיר משבצת ריקה בטבלה(. משבצת שתיוותר ריקה, יראו את הקבלן כמי  0הספרה 

שהציע לבצע את אותו פריט ללא תשלום. על הקבלן למלא בכל שורה בטבלה הצעת מחיר אחת בלבד. 
 ספר הצעות מחיר בשורה אחת יוביל לפסילת ההצעה. מילוי מ

 
מובהר בזאת כי בכל מקום במחירון בו מצוין מוצר של יצרן ספציפי, הכוונה גם למוצר שווה ערך )שווה  **

 . תכונות ושווה יישום( למוצר הנ"ל, אשר אושר מראש ובכתב על ידי המועצה במסגרת שאלות הבהרה
יצוע מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע על פי מסמכי הצעות המחירים תכלולנה ב ***

 המכרז.
כתב הכמויות )המחירון( בנספח ח' יוגש, בעותק מודפס וחתום בכל דף, עם טבלת יצרן ודגם ובעותק  ****

בקובץ( , דגם ומחירים.  PDFהכולל טבלת יצרן )עם הפניה ל  Disk on keyדיגיטאלי בקובץ אקסל פתוח  
הצעה שלא תכלול טבלה מפורטת של יצרן ודגם עלולה להיפסל על הסף. בכל מקרה של סתירה בין כתב 

 ילקח בחשבון המחיר הנמוך. –הכמויות המודפס לכתב הכמויות בקובץ האקסל 
 *****     למען הסר ספק, התשלום לזוכה הינו ע"פ ביצוע בפועל.   

יכללו: הובלה, אספקה, התקנה, הפעלה וכל פעולה ו/או עבודה אחרת הנדרשת להפעלה הפריטים בטופס זה 
שנים, אשר כולל קלקולים ותקלות עד לתיקון  3 -מושלמת של האביזר ו/או המערכת, לרבות שירות ואחריות ל

ם של  מושלם של הפריט/המערכת ו/או האביזר ו/או החלק. מחירי הפריטים בטבלה זו יהיו תקפים גם למקרי
  גניבות, שבירות וונדליזם.

 
הינה הצעת מחיר  לעלות שנתית בגין תחזוקה והתיקוניםלמען הסר ספק, מובהר בזאת כי הצעת המציע באשר 

גלובלית וזאת ללא תלות בהיקף השעות הנדרשות לביצוע השירותים בפועל, כולל חלפים, כלים, ציודים מתכלים 
מנופים וכלי עזר לביצוע העבודות הנדרשות . למציע הזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בדבר תוספת לתמורה 

כי בעיתות חרום יידרש המציע לספק שירות ללא שינוי  הגלובלית כפי שהתבקשה על ידו. בנוסף מובהר בזאת
בתמורה, הכל כמפורט בהסכם ובמפרט השירותים. כן מובהר בזאת כי בסעיף התחזוקה נכללות כל עלויות הספק, 

 לרבות תיקון ליקויים/חלפים וכיו"ב. לא תשולם תוספת כלשהי

יח'  תאור  
מחיר  כמות מידה

 יחידה

 סיכום
)מחיר 
יחידה 

 כפול כמות( 

 דגם יצרן

            טמ"ס 1

 VMSמצלמות ו  40שרת הקלטה ל 2
    8   )מקומי בישוב או במועצה(

    
        Multisystem   1תוכנת שיתוף אתרי קצה  3
        2 יח' Clientשרת עמדת עבודה שו"ב  4
        4 יח' שרת למטריצה וניהול קיר וידאו 5
        5 יח' שרת לאנליטיקה חוצונית 6

מערך הרחבת כוננים להקלטה מלאה ל  7
        8 יח' יום 30

עמדת קליינט  למערכת שו"ב כולל  8
    6 קומפ' ורישיון קליינט/ משתמש PCמחשב 

    

ורישיון קליינט/   19כנ"ל אך  מחשב " 9
        6 קומפ' משתמש

        6 יח' רישיון לצפייה מרחוק 10
        320   רישיון לערוץ מצלמה  11

חומרה ותוכנה לערוץ עבור אנליטיקה  12
        80 יח' חיצונית מקצועית

        1 קומפ' תוכנת קליינט לשו"ב מרכזי 13

  42Uבגובה   19מס"ד תקשורת " 14
        1 קומפ' ס"מ  100ובעומק 

        1 יח'   L3מתג רשת מנוהל  15

16 
 להרחקת מקלדת ועכבר kvmערכת  

 
 

    8 קומפ'
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יח'  תאור 
מחיר  כמות מידה

 יחידה

 סיכום
)מחיר 
יחידה 
כפול 
 כמות( 

 דגם יצרן

מסכים, באיכות  2ל  kvmערכת   17
HDMI '8 קומפ        

        8 יח' מטר 20באורך  HDMIכבל  18
        9 יח' 26מסך משתמש " 19
        8 יח'  24/7    49לקיר וידיאו מקצועי  "מסך  20

התקנה מקצועית של מסך עם זרוע  21
POP UP 

    8 יח'
    

        2 קומפ' ( 8X8מסכים ) 8בקר קיר וידיאו ל  22
        1 יח' קשיח 19במארז "    KVA5אל פסק   23

 32ג'ויסטיק  כולל לוח מקשים ל  24
 מצלמות

    2 יח'
    

            CYBERמערכת ניטור חדירת  25

מערכת ניטור רשת תקשורת לניהול  26
        1 קומפ' Multi siteאתרים 

מתג קולקטור מקומי  לניהול וניטור  27
        40 יח אתר

        650 יח למערכת ניטור IPרישיון חיבור אביזר  28
            מערכת שו"ב 29

30 
לניהול כלל   GISתוכנת שו"ב מבוססת 

    1 קומפ' המערכות ואינטגרציה.
    

        6 קומפ' רשיון תוכנת שו"ב עבור אתר קצה 31

רשיון תוכנת שו"ב עבור תחנת עבודה  32
        6 קומפ' קליינט

רשיונות ומודולים עבור ניהול  33
    0   ואינטגרציה למודולים הבאים:

    
34  VMS 1 קומפ' ומצלמות        
        1 קומפ' מע' פריצה  35
        1 קומפ' לחצני מצוקה  36
        1 קומפ' בקרת כניסה  37
        1 קומפ' אנליטיקה  38
        1 קומפ' אינטרקום  39
        1 קומפ' כריזה 40
        1 קומפ' GPRSמפענחת  41
        1 קומפ' מפענחת קווית 42
        1 קומפ' אלחוטיתמפענחת  43
        1 קומפ' ניהול בקרת כוחות שטח 44

שיגור משימות כוחות/  -משימות  45
 מאבטחים/ סיירים 

    1 קומפ'
    

        1 קומפ' וידיאו ממצלמות גוף של מאבטחים. 46

איכון מאבטחים ורכבים באינטגרציה  47
    1 קומפ' עם מכשיר סלולאר או מקמ"ש

    
            מצלמות  48

ותאורת  IK10חיצונית  Domeמצלמת  49
        30 יח'  VFלדים עדשה 

מגה  2מצלמת גוף חיצונית   50
+ICR+WDR  '30 יח        
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51 
מגה עדשה   2רזולוציה  Bulletמצלמת  

VF + IK10  '130 יח        

52 

  PTZמצלמה 
 
 
 

    50 יח' 

    

יח'  תאור  
מחיר  כמות מידה

 יחידה

 סיכום
)מחיר 
יחידה 
כפול 
 כמות( 

 דגם יצרן

        20 יח'  מצמת יחצ"ג 53
        20 יח'  ליטר ומשאבה להתזה 5מיכל שטיפה  54
        50 יח'  מצלמת לזיהוי ורישום מספרי רכב 55
        6 קומפ' מערכת ראש תצפית כולל יחצ"ג ומכ"מ 56
            תרמית מצלמות הדמייה 57

 9עד  7.5מצלמה תרמית  עדשה רחבה  58
        5 יח'  מ"מ

        5 יח'  מ"מ 17-19כנ"ל עדשה רחבה  59
        5 יח'  מ"מ 32-35כנ"ל עדשה צרה  60
        5 יח'  מ"מ. 70 -60כנ"ל עדשה צרה  61
            ציוד נילווה למערכות צפייה והקלטה  62

63 NVR  מקומי מבוססPC "19   8כולל 
        20 יח' רשיונות

        15 יח' מצלמות 16כנ"ל  64
        30 יח' מ"מ 9~3מגה  2רזולוציה   VFעדשה  65
        10 יח' L3פורט  24מתג פנימי  66
        20 יח' POEפורט + אופטיקה  8מתג חיצוני  67
        5 יח' IK10מיגון חיצוני  תקן  68

ו  IK10עם פנס תקן  IPמיגון חיצוני  69
POE '25 יח        

        20 יח' מטר זווית צרה 50פנס   ל  70
        20 יח' מטר זווית רחבה 50פנס   ל  71
        20 יח' מטר זווית צרה 100פנס   ל  72
        20 יח' מטר זווית רחבה 100פנס   ל  73
        30 יח' ס"מ 30*40*60בזק גודל ארון תקן  74
        10 יח' ס"מ 40*30*20ארון תקן בזק גודל  75
        5 יח' ס"מ 40*80*60ארון תקן בזק גודל  76
        45 קומפ' מערכת התראה לארון 77
        45 יח' ערכת התקנה לארון על עמוד 78

 18עמוד חשמל מתומן או עגול בגובה  79
        2 יח' מטר 

        6 יח' מטר 11כנ"ל  80
        12 יח' מטר 8כנ"ל  81
        14 יח' מטר 6כנ"ל  82
        2 יח' מטר מעל קרקע( 2מטר ) 8עמוד עץ  83
        50 יח' סורג הגנה קוצים 84
        45 יח'  כולא ברק לרבות הארקה 85
        45 יח' מטר 11יום עבודה מנוף עד  86
        10 יח'  מטר 20ועד  11כנ"ל אך מ  87
        200 יח'  שילוט אזהרה זוהר  88
        20 יח'  ס"מ  10X10מטר  3קונסולה  89
        5 יח'  מטר 6כנ"ל  90
            מערכת כריזה  91
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        40 יח'  IPרמקול חיצוני  92
            מערכת תקשורת אלחוטית  93
        50 לאתר סקר אתר כולל דו"ח אנלייזר 94
        10 יח'  מגה 50עורק אלחוטי סמטרי  95
        5 יח'  מגה 100כנ"ל  96
        5 יח'  מגה 200כנ"ל  97

יח'  תאור 
מחיר  כמות מידה

 יחידה

 סיכום
)מחיר 
יחידה 
כפול 
 כמות( 

 דגם יצרן

        50 יח'  בסיסמגה  500עורק מילימטרי  98
        5 קומפ' מגה 1,000הרחבת רשיון ל  99

 TNCיחידת סנכרון עורקים כדוגמת   100
    15 יח' .VNCאו כבל כדוגמת 

    

מגה  IPVPN 4יח' שידור קווית  101
Upload '10 יח        

        5 יח' מגה 10כנ"ל אך  102
        20 יח' יחידות סים 2עם  4Gנתב סלולארי  103

חודשים עבור  60דמי מנוי  לתקופה של  104
SIM עם שרות סלולארי 

    20 קומפ'
    

            UPSיחידות גיבוי אל פסק   105
        15 יח'  לתנאי חוץ KVA1אל פסק  106
        30 יח'  KVA 2כנ"ל  107
        3 יח'  KVA 5כנ"ל  108
        10 קומפ' ליתיום מערכת טעינה מצברי 109
            LPRמערכת   110

 HTSתוצרת זמיר, או  LPRמערכת   111
        5 קומפ' בלבד.

        20 יח' LPRרשיון לערוץ עבור מצלמת  112
        1 קומפ' ממשק למערכת השו"ב 113
        20 יח'  LPRמצלצת  114
        20 יח'  מארז אנטי ונדלי  115
        20 יח'  ס"מ 180עמוד ומיגון למצלמה עד גובה  116
        20 יח'  לולאות השראתיות וגלאי לולאה  117
        5 קומפ' מערכת פתיחת סולולרי  118
        20 קומפ' מחסום מהיר 119
        20 קומפ' יחידת רמזור 120
        60 מטר  פסי האטה 121
        10 קומפ'  HEAVY DUTYמחסום  זרוע כבד  122
        5 אתר , LPRאישור מהנדס תנועה למערכת ה 123
        5 אתר יועץ בטיחות לתכנון ולתקופת ההקמה,  124
        5 אתר יועץ תנועה 125
        20 מ"א מערכת דוקרנים 126
            תשתיות   127
            מובילים 128
        500 מ"א PVC 23צינור " 129
        300 מ"א 29כנ"ל  130
        250 מ"א 25כנ"ל  131
        100 מ"א מ"מ 32כנ"ל  132
        1,000 מ"א מ"מ 22שרשורי מתכת  133
        350 מ"א מ"מ 25שרשורי מתכת  134
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        450 מ"א 50יק"ע  135
        300 מ"א 10X20גודל  PVCתעלת  136
        300 מ"א 60X40גודל  PVCתעלת  137
        200 מ"א ס"מ 40X60תעלת פח  138
        150 מ"א ס"מ 120X60תעלת פח  139

140 
כבל מתיחה מפלדה, כולל אביזרים  

 להתקנה .
 

    400 מ"א
    

יח'  תאור 
מחיר  כמות מידה

 יחידה

 סיכום
)מחיר 
יחידה 
כפול 
 כמות( 

 דגם יצרן

            מוליכים וכבלים 141
        1,000 מ"א 1.5*5ועד  1.5*3כבל חשמל  142
        500 נקודה CAT6Aנקודת תקשורת בכבל תקן  143

נקודת חיווט פנימי/חיצוני בכבל פיקוד   144
6005 

    500 נקודה
    

 SINGLE MODE  6סיב אופטי   145
        1,500 מ"א סיבים:

        1,500 מ"א סיבים 12כנ"ל  146
        500 מ"א סיבים 24כנ"ל  147
            ארונות למרכזות מיגון וללוחות חשמל 148
        10 יח'   ס"מ. 61צוקל לבסיס ארון, ברוחב  149
        7 יח'   ס"מ. 80צוקל לבסיס ארון, ברוחב  150
        7 יח'   ס"מ. 110צוקל לבסיס ארון, ברוחב  151
            עבודות עפר, תשתית ובינוי 152
        2,500 מ"א 60רוחב  100חפירה בעומק  153
        250 מ"א תוספת פרוק והחזרת אריכי מדרכה,  154

תוספת פתיחת אספלט ו/או מצע  155
        250 מ"א כורכר.

        250 מ"א תוספת חפירת ידים  156
        2,500 מ"א תוספת תיקון והחזרה לקדמות  157
        10 יח' ס"מ,  80שוחת מעבר,   158
        5 יח' ס"מ 120כנ"ל  159
            תשתיות אופטיות 160

 6ארון המרה מאופטי לנחושת והפוך  161
        10 קומפ' סיבים

        5 קומפ' סיבים 12כנ"ל  162
        5 קומפ' סיבים 24כנ"ל  163
        20 יח'  U 15" /19ארונית תקשורת , 164
        2 קומפ' 100עומק  42Uמס"ד תקשורת  165
        2,000 מ"א זוג לתנאי חוץ 6כבל סיב אופטי  166
        1,000 מ"א זוג 12כנ"ל  167
        500 מ"א זוג 24כנ"ל  168
        20 יח'  G-bicיחידת  169
            שרות שנתי  170

171 

ת וואחריות למערכ תחזוקה  שרות
)כולל מערכות שמסופקות ע"י  תוקיימ

במהלך שלוש השנים  – הקבלן(
 הראשונות להתקשרות

    3 שנה 
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 ובכתב מראש אישור קבלת ללא במסמך כלשהו שימוש לעשות אין -"ד עו, סומך לבראש שמורות הזכויות כל ©

יזה  ושוב דרוג מערך שליטה ובקרה אספקה התקנה הפעלה ותחזוקה של מערכות טמס אנליטיקה כרש - 14-2020מכרז פומבי 
 119  נוסח סופי -במועצה 

 

  ____________________ שם המציע
 
 איש קשר __________________נייד טלפון  _______________________ כתובת
 _______________________ תאריך

 
       __________________________ 
 חתימת המציע                       
 )חתימה וחותמת במקרה של תאגיד(       

 

            17%מע"מ  174

            סה"כ כולל מע"מ 175


