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 הקדמה 

אתרי קצה הפרוסים ברחבי מערך טכנולוגי הכולל קיים מועצה האזורית מטה יהודה ב 

האתרים  חלק מןביטחון המקושר לבהם מותקנות מערכות ביטחון שונות ומוקד  מועצהה

 מאמצעי הקצה. ולקבל התרעות וממנו ניתן לשלוט 

הותקנו ותוחזקו בתקופות זמן שונות וע"י קבלנים שונים. כפועל יוצא מכך, לא  כלל המערכות 

 קיים קו תחזוקתי אחיד וסטנדרט במערכות המותקנות.

כפועל יוצא מהאמור לעיל, הוחלט על כתיבת מכרז מוביל, מכרז זה, לצורך התקנה  

 רים.ותחזוקת מערכות אבטחה טכנולוגיות במטרה לקבועה סטנדרט אחיד לכלל האת

 באמצעות מכרז זה ניתן יהיה לבצע את הפעילויות הבאות: 

תחזוקה, שדרוג, רכישה, תוספות והתקנות בכל הקשור למצלמות  

Outdoor/Indoor ,ולחצני  )אזעקה(, מערכות הפריצהמערכות הכריזה

 .מועצהים ברחבי ההמותקנ המצוקה

חידוש, שדרוג, התקנה ותחזוקה לכלל המערכות והאמצעים הנדרשים  

 .המועצהלהפעלה מתקדמת של מוקד 

 תקשורת אקטיבית ופסיבית לצרכים אלה. 

מתן שרותי תיקונים ותחזוקה מונעת על בסיס שוטף למערכות הקיימות  

 והחדשות שיוקמו באמצעות מכרז זה בכל האתרים למשך תקופת חוזה זה.

 

 אתרייסופקו ושיטת העבודה יהיו ע"פ הסטנדרטים המקובלים לביצוע עבודות בהמערכות ש 

 בהרחבה בחבילת מסמכי המפרט. הלקוח כפי שיפורט
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 מסמכי המפרט הטכני"חבילת"  

 האפיון הטכנולוגי של מכרז זה מכיל את חבילת מסמכים כדלקמן:

 מסמך מוביל, מפרט דרישות כלליות )מסמך זה(. –חלק א' 

 מפרטים טכניים למערכות. –' בחלק 

 .המוביל כמויותהכתב  –' גחלק 

 

 מטרות המסמך 

לאספקה, התקנה, תחזוקה ומימוש יות, המקצועיות והפונקציונאליות הגדרת הדרישות הטכנ 

 המערכות. 

הגדרת סל מוצרים מגוון ורחב המכיל את כל סוגי האמצעים למענה לכל הדרישות  

 המבצעיות עבור כל אתר של הלקוח.

 הגדרת הדרישות הטכניות למערכות ולאמצעים השונים. 

 .הגדרת הדרישות לשיטת המימוש, הפיקוח, הבחינה, התיעוד וניהול הפרויקט 

 הגדרת דרישות התחזוקה והאחריות למערכות.  

 .הנחיות לתמחור הפריטים 
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 אור המצב הקייםית 

 כללי 

ה, בוצעה במטרה לספק למציעים תמונה עדכנית אודות המצב הקיים במועצ 

סקירה מדגמית בשטח במטרה להציג את סוגי המערכות הקיימות ומצבת 

 התחזוקתי.

להלן יוצגו ממצאי המיפוי המדגמי, אשר מציג בצורה עקרונית את סוגי  

 המערכות המועצה, אופן פריסת וטיב התקנתן.

 

 מרכז ההפעלה 

 מןאתרים(  13) חלקהינו מוקד "רואה" הצופה ב מועצהבמוקד הביטחון  

 המצלמות הפרוסות ברחבי המועצה.

  :המערכות הבאותבמוקד קיימות  

 DVR .היברידי של חברת פרוויז'ן 

 מגני הילדים מערכת קווית של התראה על לחצני מצוקה 

 158כ בעיר סה" ועמדות מתן השירות במשרדי הרווחה

 .לחצנים

 והווידאשל מערכת ניהול  צפייהתחנת  קיימתבמוקד הביטחון  

 ."LCD 55 צפייה מסך תהכולל

קיימת מפענחת התרעות ממוחשבת, אשר מקבלת את  

הקריאות ממערכות האזעקה ולחצני המצוקה ומציגה אותן 

 במערכת ממוחשבת, במקביל ההתרעות מגיעות לטלפון.

במוקד ההפעלה  פריצהבכוונת המועצה לשדרג את מערך ה 

 בהמשך.

 

 אתרים 

נחם, אשר בו שוכן מבנה המועצה במושב  –המועצה מושב נחם מבנה  

המוקד, הוא אחד האתרים שנסרקו על מנת לתת תמונת מצב כללית לקבלן 

 אשר יתמחר את עלות התחזוקה באתרים הקיימים.
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 במבנה המועצה קיימים: 

היברידי של  NVRמצלמות מחוברות ל 16מערך טמ"ס עם  

 התקנה ישנה במצב תחזוקה ירוד. –פרוויז'ן 

 6קיימת מערכת אנלוגית מקומית של בנוסף, במחלקת הרווחה  

 ערוצים. DVR 8מצלמות המחוברות ל

בחלקים מהבניין קיימות מערכות פריצה מקומיות למקבץ של  

 מספר משרדים, אין מערכת כוללת לכלל המבנה.

 מערכת פימא במוקד. –בין המערכות שנסרקו  

 מערכת ויסוניק אלחוטית חדשה ועובדת. 

 א.במשרדי הרווחה מערכת של פימ 

 

 

 בית הספר מתתיהו 

פרוויז'ן במצב  DVRמצלמות מחוברות ל 16 –מערך טמ"ס  

טוב, חלקן חדשות שהותקנו בעת האחרונה, לא נדרשת 

 תחזוקה מידית בשלב זה.

חלקן  –מערכות אזעקה מקומיות בכמה מבנים בבית הספר  

 ישנות ולא עובדות, חלקן חדשות ועובדות במצב טוב.

 .מאוד במצב טובומתוחזקת עובדת  ITC מערכת כריזה 

מצב ארונות התקשורת מתוחזקים במצב טוב מאוד, ישנו סדר  

כללי בארון ומיזוג אויר לשמירה על טמפרטורה נמוכה באזורים 

 קנים האמצעים.תשבהם מו
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 תיכון הר טוב 

 –בניינים  8מצלמות דיגיטליות הפרוסות ב 46מערך טמ"ס של  

 .Dahuaשל   NVRמערכת חדשה לגמרי ועובדת עם 

ההתקנה מסודרת, הארונות מסודרים, הכבלים שמגיעים לכל  

המותקנים כראוי, כולל CAT  7אחת מן המצלמות הם כבלי 

 תעלות ו/או צינורות במקומות ייעודיים.

עם  24/7כלל הכבלים מתנקזים לחדר תקשורת אחד, ממוזג  

 ארון ציוד חדש ומסודר.

 8כל מבנה עם מערכות אזעקה מקומיות פימא , אחת ל 8 

 אזורים כל אחת, עובדות, ישנות אך במצב סביר.

ארונות התקשורת נראים מסודרים, מלבד הציוד כשלעצמו ישן,  

 המערכת איננה דורשת תחזוקה מידית.

במצב מצוין, אינה דורשת  ITCמערכת כריזה חדשה של חברת  

 שום טיפול תחזוקתי בשלב זה.

ית, תיכון הר טוב בסך הכול, משלושת האתרים שנסרקו פיז 

קה הטוב שהוא גם בעל מסת הציוד הגדולה ביותר, במצב תחזו

ביותר, המערכות חדשות וישנם אנשי מקצוע מצוות בית הספר 

 ששולטים בנעשה ומתחזקים את הציוד ללא רבב.
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 :בכמויות 15%תיתכן סטייה של כ ,מויות מעודכן לכלל המועצהלהלן ריכוז כ 

 עובדים. כולם 158 –לחצני מצוקה  

 .PIMAתוצרת  

 

 רובן אנאלוגיות. – 220 –מצלמות  

 Provisionתוצרת  

 Dahuaתוצרת  

 ועוד. 

 

 גיות.ומערכות, רובן ככולן אנאל 21 –מערכות הקלטה למצלמות  

 DVR ים, אנאלוגיים והיברידיים מתוצרת'Provision. 

 NVR ים מתוצרת'Dahua. 

 

 16צופרים חיצוניים,  140רמקולים פנימיים,  574 –מערכת כריזה הכוללת  

 שעוני צלצול. 16מגברים ו

 

מערכות אזעקה הכוללות הרחבות אזורים,  30 –מערכות הפריצה)אזעקה(  

 –אתרים, לרבות  30כגלאים מסוגים שונים, ברובם גלאי נפח,  פרוסים ב 400

 , חדר הנשק ומבנה המועצה.בתי הספר
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 השיטה 

לרבות תכולת העבודה והאמצעים כנדרש לביצוע העבודות הצפויות בתקופת החוזה,  

עבור סך כל האתרים יחדיו יבואו לידי ביטוי בכתב הכמויות החלפת פריטים תקולים, 

 מחיר.הת למתן הצע שישמש את הקבלן

או להפחית( את כל פריטי הציוד ו/או \מובהר בזאת כי הלקוח רשאי לשנות )להגדיל ו 

רותים הנרכשים, להוסיף ולבטל אתרים למיגון, הכל ע"פ הצורך באופן חד צדדי ולקבלן השי

 .בלבדכתב הכמויות ישמשו כבסיס  הזוכה לא תהיה על כך כל זכות ערר.

כפי שיפורט בהרחבה  בוצע באמצעות מכרז זה,תכולת עבודה שתשל כל במסגרת התכנון  

את פריטי לקוח הייקבע במסגרתו, בהמשך, יבוצע תהליך התכנון המפורט לכל אתר ש

  .בוצע בכל אתר באופן ספציפיתכולת עבודה שתאת דרישותיו הסופיות בכל והשירות הציוד ו

כל השינויים ייעשו ע"פ המחירים כמפורט בהצעת המחיר של הקבלן הזוכה והתשלום לקבלן  

 יהיה ע"פ הביצוע בפועל, לאחר מדידות.
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 טרמינולוגיה 

 ישויות בפרויקט 

 זוכה במכרז זה. -החברה שהצעתה הוכרזה  הקבלן/החברה/הזוכה

 הצעה כמענה למכרז זה. השהגיש חברה מציע

 העבודה.אשר במסגרת תפקידו ינהל את  עובד מטעם הקבלן מנהל העבודה

 .כלל העובדים מטעם הקבלן עובדי הקבלן 

 זמיןהמ\הלקוח\מועצה אזורית מטה יהודה המזמין/הלקוח

, אשר במסגרת תפקידו ינהל ויפקח על לקוחאחראי מטעם ה לקוחנציג ה

 .עבודותה

 .מפעילי המערכות מוקדן/מפעיל/מוקדנים
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 מושגים טכניים וקיצורים 

ARO After Receiving Order 

ATP Acceptance Test Procedure 

PDR Preliminary Design Review 

CDR Critical Design Review 

CCD Charged Coupled Devices (Camera Image Matrix) 

CCTV Closed Circuit Television 

IP Internet Protocol 

ISO International Standardization Organization 

LPR License Plate Recognition 

NVR Network Video Recorder 

VMD Video Motion Detection 

SDK Software Development Kit 

VA Video Analytic 
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 מדריך להגשת המענה הטכני 

 כללי 

)לרבות קטלוגים ומסמכי  זה מכרזבמענה ל כל המסמכים שיוגשו ע"י החברה 

 בחינה( יהיו בעברית או באנגלית. 

 לעברית או לאנגלית.ם בשפות אחרות ילוו בתרגום מסמכי 

 :1מסמך מס.  

ושת"פ עבור כל תת  SDKהמציע יצרף להצעתו התחייבות לאספקת 

המכיל את כל התוכן והחומר הנחוץ לביצוע התממשקות שיספק, מערכת 

 .מלאה של המערכות שסופקו על ידו

 

 :2מסמך מס.  

מסמך התחייבות המצהיר על יכולת החברה המציע יצרף להצעתו 

 וקש והמוגדר במפרט.את המערכות ע"פ הלו"ז המבלהתקין 

 

 :מענה טכני 

 התחייבות לעמידה בכל דרישות המפרט הטכני. 

 :3מסמך מס.  

עותק מודפס של המפרט הטכני וכתב הכמויות המלא שיכלול את חתימת 

החברה ליד כל פריט, החתימה תהווה התחייבות לכך שהוא קרא והבין 

 את המפרט הטכני של אותו הפריט. 

 :4מסמך מס.  

הקבלן מאושר ע"י עו"ד כדין בו מצהיר הקבלן כי תצהיר מאת 

בחתימתו על כל סעיפי כתב הכמויות הוא מתחייב לעמידה בכל 

 הדרישות.
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 מפורט המענה חוברת ה - 5מסמך מס.  

 תוגש חוברת אשר תיערך במתכונת הבאה:

 המפורט למכרז הנ"ל. דף שער שיכלול כותרת: המענה הטכני 

ע"פ מספור הפריטים בכתב  תוכן עניינים: ערוך וממוספר 

 הכמויות בהתאמה מלאה.

טבלת כתב הכמויות ללא תמחור, בתוספת שתי עמודות: שם  

 יצרן ודגם עבור כל פריט.

 עבור כל פריט: 

 דף שער 

חוצץ צבעוני + לשונית בולטת עם רישום שם  

 הפריט ומספרו בכתב הכמויות.

 מפרט טכני )ברושור( מלא רשמי של היצרן.  

משלים מטעם המציע בו יופיעו כל מפרט טכני  

 הפרטים החסרים במפרט הטכני עבור פריט זה

 .)במידת הצורך(

מכלולים המורכבים מערכות, תוכנות ועבור  

יש לציין: מפרט טכני למערכת  ממספר פריטים

אור המערכת ואופן פעולתה )במלל יהמוצעת, ת

ובשרטוטים(. עבור כל פריט במערכת : דף יצרן, 

 פעולתו ואופן שילובו במערכת.הגדרת אופן 

המענה המשולב הכולל מפרט יצרן ומפרט  

משלים כפי שתואר לעיל חייב להתייחס לכל 

 דרישות האפיון הרלוונטיות לכל פריט. 

על גבי כל מפרט טכני שיסופק יטביע המציע את  

 חותמת החברה וחתימה ידנית של עורך ההצעה.
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 :מובהר בזאת כי למען הסר ספק

המסופק חייב להיות מושלם ולהתייחס לכל פריט מוצע ולכל סעיף המידע 

 דרישה מהמפרט.

יתקבלו רק מסמכים רשמיים ומקוריים של יצרני הציוד )לא יתקבלו 

מסמכים מצולמים או גזורים וכד'..( במידה ובמסמכי היצרן המקוריים 

חסר מידע הנדרש במפרט, יושלם מידע זה ע"י החברה במסמך רשמי 

 למסמכי היצרן.שיצורף 

 אי עמידה בסעיפים אלו עלולה לגרום לפסילת ההצעה באופן חד צדדי!!!

 

 :6מסמך מס.  

 אספקת מערכות גנריות התחייבות

בכוונת המזמין לשמור לעצמו את הזכות לבצע בעתיד  

התקשרות עם חברות נוספות למתן שרותי תחזוקה ותיקונים 

 למערכות שיותקנו במסגרת מכרז זה.

נדרש שכל המערכות שיסופקו במסגרת מכרז זה  לצורך כך 

תהיינה במעמד "גנרי" כך שניתן יהיה לתחזק אותן ע"י קבלני 

 אינטגרציה אחרים.

להוכחת עמידה בתנאי זה נדרש הקבלן להגיש מסמך  

 התחייבות המכיל את התכנים הבאים:

כל הפריטים המוצעים במכרז ניתנים לרכישה  

לני אינטגרציה קב 3תיקון ותחזוקה ע"י לפחות 

 .נוספים הפועלים בישראל

הצהרה כי לא קיים כל הסכם בין הקבלן לבין אף  

ספק ציוד המוצע במכרז זה אשר עשוי למנוע 

בעתיד מכירה ותמיכה טכנית לקבלן אחר לטובת 

 מתן שרות תחזוקה ותיקונים באתרים.
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 וספקי הציוד אישור מטעם יצרני - 7מסמך מס.  

המיוצרים ע"י יצרנים שונים,  פריטים ניתן להציעבמכרז זה  

 אישור, כי בהצעתו בתנאי שהקבלן יציגשאינם הקבלן עצמו, 

מטעם היצרן של הפריט, או  בישראל,להפיצו  הינו מורשה

 .מטעם המפיץ הרשמי

להוכחת דרישה זו יפרט הקבלן עבור כל סוג פריט ציוד קריטי  

לה ואמצעי כל פריט בכתב הכמויות למעט: עבודות, אמצעי כבי)

 הכולל: רלוונטי( המוצע על ידו, מידע חיווט ותיעול

שם מלא של הפריט, כולל דגם ומספר קטלוגי  

 .של היצרן

 .ארץ הייצור 

 .שם מלא של היצרן 

אם אינו הקבלן שם מלא של הספק הרשמי  

 עצמו.

ו/או  להפצת הפריט מטעם היצרן לקבלןאישור  

 המפיץ הרשמי.

 

 עדיפות מסמכים 

סתירה בכל נושא בכל אחד ממסמכי המכרז )מפרט טכני, הסכם, בקשה  בכל מקרה של

 להציע הצעות וכו'.... ( תהיה העדיפות למחמיר מבין כולם.
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 החלפת מידע 

לא יחליפו ביניהם מידע אשר עשוי להיות לו נגיעה במישרין ו/או  ,בשלב המכרז נים,קבל

 .למכרזבעקיפין 

 

 בעלות על המפרט ועל ההצעה 

וא קניינו הרוחני של המזמין והוא מועבר לקבלן לצורך הגשת מפרט זה ה 

 הצעה בלבד. אין לעשות בו שימוש שאינו לצורך הכנת ההצעה.

המזמין רשאי לעשות בהצעה ובנספחיה כל שימוש באמצעות עובדיו  

 ובאמצעות גורמים חיצוניים, בכל שלב.

 

 מעמד הקבלן  

לביצוע כלל הפעילויות הקבלן יהיה הקבלן הראשי והאינטגרטור האחראי  

ומחויב לספק את כל השירותים הנדרשים למשך  טהנדרשות במסגרת הפרויק

 לפחות מיום אישור הפעלת ההתקנה האחרונה. כל תקופת החוזה

הקבלן ייחשב גם כקבלן ראשי, כמבצע בניה וכמנהל עבודה, בהתאם לתקנות  

חר הנוגע א היבטבטיחות בעבודה, ויישא באחריות לגבי כל המקומיות ל

 לבטיחות ולגהות בכל הנוגע לביצוע הפעילויות הנדרשות במסגרת הפרויקט. 

ההצעות שתוגשנה על ידי הקבלן תהיינה שלמות ומוצעות כיחידה משולבת  

אך ורק עם הקבלן, ולא עם אף גורם נוסף יתקשר  המזמיןותפעולית אחת. 

כל רכיבי  מטעמו. לקבלן תהיה אחריות מלאה וכוללת כלפי המזמין לגבי

הצעתו, בין אם מבוצעים או מסופקים ישירות על ידו ובין אם באמצעות אחרים 

מטעמו, והוא ייחשב כספק הראשי והאחראי הבלעדי לכל הפעילויות, 

 השירותים והתוצרים של קבלני המשנה המופעלים על ידו.

 המשנה מותנים באישור מוקדם של המזמין.וקבלני כל ההסכמים עם ספקי  
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 לו"ז, השיטה ואופן המימוש 

 כללי 

 שיטת ההתנהלות בפרויקט.להלן תוגדר  

 השיטה תגדיר את השלבים הבאים:  

 אפיון. 

 תכנון מפורט. 

 התקנות. 

 קבלה. 

 תיעוד. 

 אבני דרך לתשלום. 

 

רתה להוות סט הנחיות לפיהן ומטתהייה זהה  תכולת עבודה, עבור כל השיטה 

 כל תכולת עבודה.בוצע ת

הספציפית כנית העבודה לתכולות העבודה תותאם ת תכולת עבודהבכל  

עבור אולם רצף הפעילויות והשלבים המוגדרים יבוצעו רובם ככולם  הרלוונטית

 לביצוע. ותנאי לאישורכל פרויקט ויהוו 

בים מתחילתו ועד סופו של כנית עבודה מפורטת על פי כל השללהלן תוצג ת 

 התהליך.

מקרה בהתאם להיקפו של כל  הלקוחיקבע ע"י  תכולת עבודההלו"ז עבור כל  

 לגופו, בתיאום עם הקבלן.

תהיה שמורה הזכות להשתתף, לבחון, לדרוש שינויים ולאשר כל שלב  ללקוח 

 .קול דעתובפרויקט ע"פ שי
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 עקרונות השיטה 

חלקו של הלקוח בתהליך התכנון יהיה ברמת הגדרת הדרישות לתכנון  

מהאפשרויות הבאות, ע"פ שיקול דעתו המפורט אשר יועברו לקבלן באחת 

 של הלקוח בכל מקרה לגופו:

 מסמך אפיון דרישות לאתר. 

הנחיות ודרישות לתכנון אתר אשר ימסרו בע"פ במהלך סיור  

 ת טלפון.חמשותף או בכל דרך אחרת כגון מפגש או שי

 

חלקו של הקבלן בתהליך התכנון יהיה לבצע את התכנון המפורט ע"פ  

המשך כמו גם להכין את כל התוצרים הנלווים אשר יפורטו תכולה שתפורט בה

 אף הם בהמשך.

למען הסר ספר מובהר בזאת כי עלות פעילות הקבלן בתהליך התכנון  

המפורט לרבות השתתפות בסיורים, הכנת מסמכי תכנון, קיום מפגשי תכנון 

וכדומה ככל שיידרש, תהיה מגולמת במחירי הפריטים שבכתב הכמויות ולא 

 ם לו על כך תוספת תשלום.תשול

 

 י ביצוע פרויקטשלב 

 להלן יתוארו כלל השלבים האפשריים בחיי פרויקט. 

ברצונו להכיל. יגדיר הלקוח אילו שלבים מיתוך הרשימה  תכולת עבודהבכל  

 בכל מקרה לגופו יוגדרו שלבים אחרים.

לקבלן ע"י הלקוח  בהמשך יימסרו שבאחריות הלקוח כפי שיפורטוהפעילויות  

  בכתב או בע"פ ע"פ החלטת הלקוח.
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 +AROלו"ז )

 שבועות(
 תכולה אחריות שלב

ARO מסירת הזמנה לקבלן לביצוע ע"י הלקוח אישור התנעה לפרויקט 

ARO+X PDR לביצוע ע"י הקבלן 
מפגש בבית הקבלן להצגת 

 התכנון הראשוני

ARO+X תכנון מפורטהכנת תיק  לביצוע ע"י הקבלן תכנון מפורט 

ARO+X בדיקה ואישור תיק התכנון לביצוע ע"י הלקוח אישור התכנון לביצוע 

ARO+X CDR לביצוע ע"י הקבלן 
מפגש בבית הקבלן להצגת 

 התכנון המפורט

ARO+X  פיקוח \התקנות 
פעילות משותפת 

 ללקוח ולקבלן.
 סיורים לפיקוח 

ARO+X קבלה 
פעילות משותפת 

 ללקוח ולקבלן.

קבלה ע"פ מפרטי בחינת 

 בדיקות קבלה

ARO+X הדרכה 

פעילות משותפת 

 ללקוח ולקבלן.

עריכת מפגשים עם נציגי 

הלקוח לצורכי הדרכה לצורך 

 שימוש נכון במערכות.

ARO+X תיעוד 

פעילות משותפת 

 ללקוח ולקבלן.

מסירה ובדיקת תוכניות 

 as madeומסמכי 
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 כולות העבודה במסגרת השלבים השוניםת 

 התנעה 

 .יבוצע סיור מקדים באתר יבוצע במסגרת שלב הדמ"צ 

 חלק הלקוח ונציג החברה. ייטלובמפגש  

 והמבצע. מטרת הפגישה: תאום ציפיות בין הלקוח 

תציג את אנשי הקשר וצוות העבודה אשר ממונה החברה  

 מטעמה לבצע את הפרויקט.

לפעול מול החברה הזוכה בכל  הלקוח יציג את הממונים מטעמו 

 ימוש הפרויקט.הקשור למ

נהלי העבודה לרבות נוהלי הדרישות, אופן מתן המענה, יסוכמו  

 קבלת אישורי הביצוע השונים, לוחות זמנים פיקוח וכו'.. 

למיפוי מפורט של  החברה תאסוף במסגרת הסיור בשטח 

ים הנדרשים את כל המידע והנתונ המצב הקיים באתרים

 לביצוע מלא של העבודה.

ו כל הפרטים הרלוונטיים לביצוע העבודה במסגרת הסיור יסוכמ 

 , לרבות:יםבאתר

 .החלפת פריטי ציוד 

 .טיפולי תחזוקה לציוד הקיים 

תאום כל הפרטים הנוגעים לחיבור המערכת  

 .ראשי למוקד

 ועוד... 

 

ויהווה קבלן כל מה שייקבע בסיור ירשם בדו"ח הסיור ע"י נציג ה 

 שעל פיו תבוצע העבודה. ישיםמסמך 
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 PDR – ( סקר תכנון ראשוניPreliminary Design Review) 

 כולל:תכנון העקרוני למערכת החברה תציג את ה 

 ארכיטקטורה של המערכות שבהצעה. 

הכלולים בהצעה ואופן האינטגרציה  הפריטים 

 ביניהם.

 הפריטים אותם יש להחליף באתרי הקצה. 

 

החברה תציג רשימה של כל אתרי הקצה ואת הסטאטוס של  

 הקצה המותקן בהם והאם נדרשת החלפת ציוד.ציוד 

בלוקים עד  סכמתכן המערכת הכללי ע"ב והחברה תציג את ת 

 לרמת תת מכלול. בנוסף, יוצגו שיטת ההתקנה והתשתיות.

החברה תסקור את כלל האישורים וההיתרים הנדרשים  

 למימוש והתקנת המערכת באתרים.

 על ידה. החברה תציג בפני הלקוח את ממשק המפעיל המוצע 

החברה תציג את האופן בו בכוונתה לתעד ולהגיש ספרות  

 בפרויקט.

 .החברה תציג את נהלי בקרת האיכות שלה 

 את מערך ההתקנות והשירות שלה.החברה תציג  

סיכום הפגישה יאשר או ידחה את הנתונים אשר הוצגו ויקבע  

 .CDRמפגש ו בהכנת תיק התכנון והצגת מטלות לקראת
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 תיק תכנון 

יק התכנון יכלול את התכנון המפורט למערכת. התיק יוגש שבועיים לפני ת

 להלן רשימת הפרקים שעל התיק להכיל:, CDR-מועד ה

 הקדמה / רקע. 

 אור כללי של הפרויקט.ית 

 תכולת העבודה: 

 .כללי 

לרבות  התייחסות לכל תת אתר בפרויקט 

 .החלפת ציוד

 

 עץ מוצר של המערכת. 

 מות בלוקים:סכ 

 המערכת.של כל  

 של כל תת מערכת. 

 

 

 .רטוטי הצבת אמצעיםש 

 .אתרי מיגון 

 .מוקד 

 

 .לרבות מערכות קיימות שרטוטי מיקום הציוד בארונות 

 התווית אזורי כיסוי המצלמות ופנסי התאורה בכל אתרי הקצה. 

 לו"ז מפורט של הפרויקט עד לסיומו. 

 נוהל בדיקות למערכת ולפרטיה. 

 טה.ניתוח נפח אחסון למערכת ההקל 

 כל האישורים הנדרשים להתקנת המערכת מכלל הגורמים 

 הרלוונטיים.

 דפי נתונים לכל פריטי הציוד. 

ניתוח עומסי תקשורת של תשתית התקשורת לעומת תרחישים  

 אפשריים במערכת.
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ניתוח עומס אספקת מתח וקיבול מצברי גיבוי לכלל צריכה ו 

 האתרים.

 כתב כמויות מתומחר. 

 

 CDR – ( סקר תכנון וביקורתCritical Design Review) 

 הצגת תיק התכנון. –עיקרו של המפגש  

 .PDRהחברה תציג את תיקון הליקויים אשר עלו במפגש  

 החברה תציג את תיק התכנון המפורט לביצוע הפרויקט. 

 A.T.P - Acceptanceהל בדיקות קבלה )והחברה תציג נ 

tests procedureמותקנת.הת ( לבחינת קבלה למערכ 

יינתן אישור לחברה להתחיל בביצוע  C.D.Rלאחר אישור ה  

 ההתקנות.

 

 קבלה 

 על סיום העבודה, תבוצע בדיקת קבלה. עם הכרזת הקבלן 

 תכולת העבודה בשלב זה תפורט בפרק נפרד בהמשך. 

 

 תיעוד 

 AS–מסמכי תיעוד למערכת  בסיום הפרויקט יגיש הקבלן 

MADE. 

 תפורט בפרק נפרד בהמשך.תכולת העבודה בשלב זה  

 

 

 הדרכה 

 הדרכה למשתמשים במערכת. בסיום העבודות יבצע הקבלן 

 תכולת העבודה בשלב זה תפורט בפרק נפרד בהמשך. 
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 .פיקוח וניהול הפרויקט 

בצע את הפרויקט ע"פ דרישות מפרט זה, לרבות: הקבלן י 

 אספקה, התקנה והפעלת כל פרטי הציוד, החומרתיים

 ובכל אתרי הקצה.והתוכנתיים במוקד 

ללא הפסקות,  ממועד קבלת ההזמנה, תתבצע העבודה ברצף 

 יום יום עד לסיומה.

 .בשלב הביצוע, ימנה הלקוח מפקח לפרויקט מטעמו 

יהיו בכפוף לכל הדרישות הטכניות בצע הקבלן כל העבודות שי 

שבמפרט זה לרבות, לוחות הזמנים המוגדרים,  תוהפרויקטאליו

 י העבודה ואבני הדרך.שלב

ר הגוף המפקח אשר יוגדר ע"י כל שלב בפרויקט חייב באישו 

 .הלקוח

 השיטה 

באמצעות  במהלך ביצוע העבודות יבצע הלקוח 

 פיקוח עליון. נציגיו

במסגרת הפעילות יבוצעו סיורי בקרה ע"פ  

 החלטת המפקח ובהתאם להתקדמות העבודה.

במהלך הפעילות יופקו דוחות ובהם הנחיות  

 בהתאם לממצאי סיורי הפיקוח.

מחויב לפעילות מתקנת בתהליך ע"פ  הקבלן 

 הנדרש בדוחות.

 

ובכל אתרי הקצה מוקד המערכות ב החלפת/למען הסר ספק, מובהר בזאת כי התקנת

 תסתיים באופן רשמי אך ורק לאחר אישור הגוף המפקח.
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 וטכניות כלליות תדרישות פונקציונאליו 

 רישיונות 

ים במחיר השונים לפריטים שיסופקו יהיו מגולמלתוכנות והדרייברים מחירי כל הרישיונות 

 , לרבות:שעל גביהם הם מותקנים מוחשייםההאביזרים 

 מערכות הפעלה של חברת מיקרוסופט. 

 כל סוגי התוכנות הנדרשות לתפעול המערכות והאמצעים. 

 ., גלאים, רכזות ובקרים שוניםתוספת מצלמות 

 למצלמה.רישיון  

 תוספת תחנות עבודה ושרתים. 

 וכדומה. 

 

למען הסר ספק מובהר בזאת כי לא יבוצע תשלום בעבור כל סוג של רישיון עבור כל סוג 

 פעילות או פריט. תשלומים ייעשו ע"פ כתב הכמויות בלבד.

 

 שפת תוכנות השליטה 

 כל התוכנות שיסופקו יהיו בכיתוב עברית!

 

 תוכנה גרסאות 

ויב לשדרג ולעדכן את כל גרסאות התוכנה שסופקו במסגרת הקבלן יהיה מח 

הפרויקט עבור כל המערכות, למשך כל תקופת האחריות ובמסגרת חוזי 

 אחזקה עתידיים שיחתמו מולו.

משמעות דרישה זו היא כי הקבלן יהיה מחויב לדווח למזמין בכל פעם שיצרן  

 אחת התוכנות הוציא לאור גרסה חדשה.

ין, ישדרג הקבלן גרסאות ללא כל תמורה כספית בהתאם לדרישת המזמ 

 נוספת.

 בדיקת גרסאות ושדרוג תבוצע אחת לשנה. 
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 מערכות הפעלה 

כל חומרות המחשוב שיסופקו עם המערכת יכללו מערכות הפעלה עם  

 רישיונות.

מחיר מערכות ההפעלה, הרישיונות והשימוש בהם יהיו מגולמים במחיר  

 החומרות.

 Microsoftמתוצרת  מערכת הפעלהעם כל מחשב תחנת עבודה תסופק  

Windows Pro. .עם רישיון 

 Microsoft Windows Server מתוצרת מערכת הפעלהעם כל שרת יסופק  

 עם רישיון. 

מערכות ההפעלה יסופקו בגרסתן המעודכנת ביותר הקיימת ביום ביצוע  

 ".שנמוךההתקנה. למזמין שמורה הזכות לדרוש "

כל התוכנות שיסופקו במסגרת הפרויקט יהיו בגרסאות הפועלות ע"ג מערכות  

 ההפעלה הנ"ל.

 

 והרשאות משתמשים 

 .ניהול משתמשים והרשאות כל המערכות יאפשרו 

פרטיו כגון, שם, סיסמא,  עבור כל משתמש תאפשר כל תת מערכת הגדרת 

 רמת הרשאה וכו'.

להם הרשאות  הגדירות וללחלק את המשתמשים לקבוציהיה בנוסף לכך ניתן  

 ועדיפויות שונות.

ניתן להגדיר מס' משתמשים וקבוצות ובהתאם לצרכים השונים כך שלכל  

 משתמש יהיו הרשאות שונות.
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 הרשאות בסיסיות שעל המערכת לכלול: 4להלן דרישות ל  

 Operator –מפעיל  

 אחראי על תפעול המערכת באופן שוטף.  

בלבד כגון קבלת יכול לבצע פעולות בסיסיות  

התראות, בדיקת המערכות, רישום ביומן 

 המבצעים וכו'.

 

 Administrator –אדמיניסטראטור  

 .יוכל לבצע כל פעולה האפשרית למפעיל 

בנוסף לכך, יוכל לבטל/לאפשר אזורים להפיק  

 דוחות וכו'.

 

 מפקח 

יוכל לבצע כל פעולה האפשרית  

 .לאדמיניסטראטור

הגדרות במערכת בנוסף לכך רשאי להגדיר  

 הוספת משתמשים חדשים וקביעת רמות גישה.

 

 מנהל טכני 

מטעם ספק המערכת ונותן טכנאים ואנשי אינטגרציה מיועד ל

 השרות.

 

 התקנת תוכנות שרת 

 תותקן על גבי חומרה נפרדת. שרת של כל מערכת כל תוכנת 

 התקנת תוכנות נוספות על שרתים תיעשה רק בהנחיית הלקוח. 
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 בפרוטוקוליםתמיכה  

 .SNMPכל שרתי המערכת יתמכו בפרוטוקול  

 IPמרות והתוכנות שיסופקו בפרויקט לרבות תוכנות ניהול, מצלמות וכל החל 

הקיימות עבור  APIמלא שיכלול את כל אפליקציות ה  SDKוסנסורים יסופק 

 כל פריט.

יאפשר התממשקות לכל פריט חומרה ותוכנה ע"י מערכות אחרות  SDKה 

 לרבות מערכות בהיררכיה גבוהה יותר.

 למען הסר ספק מובהר בזאת כי: 

עבור כל המערכות יסופקו כחלק בלתי נפרד  SDKחבילות ה  

יגולם במחירי המערכות ולא  SDKמהמערכות עצמן. מחיר ה 

 תשולם בעבורן כל תוספת.

בור כל מערכת חייב להכיל את כל התוכן שיסופק ע SDKה  

והחומר הנחוץ לביצוע התממשקות מלאה למערכות, ברמה 

 שתאפשר )לפחות(:

 או לפי בחירה.צפייה בכל רצפי הויד 

 ניהוג מצלמות ע"פ בחירה. 

קבלת התרעות ואינדיקציות מכל החיישנים  

 .והסנסורים

 

 ניהוג מצלמות אנלוגיות 

 Pelco -ו Pelco pהפרוטוקולים לניהוג מצלמות אנלוגיות יהיו  

d. 

על כל פריטי הציוד המשמשים לניהוג המצלמות לתמוך בשני  

מקלדות השליטה הפרוטוקולים הללו, לרבות המצלמות, 

 או.ומערכת ניהול הויד

 . RS485או  RS422 יהיולמצלמות הממשקים החשמליים  

 על הקבלן.האחריות לקבלת הפרוטוקול תהיה  

של רצף הוידאו יהיו מתוצרת האנקודר שמחובר  CODEX -ה  

או מאת יצרן אחר התומך בו באופן שווה תכונות  למצלמה

 .למקורי
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 IPוידיאו וניהוג מצלמות  

של רצף הוידאו יהיו  CODEXהפרוטוקולים לניהוג המצלמות וה 

 מתוצרת יצרן המצלמה.

 ך.הפרוטוקולים ימסרו לחברה כפי שיפורט בהמש 

מלא שיכיל את כל  SDKכל המצלמות הנ"ל יסופקו עם  

הקיימות עבור כל מצלמה לרבות פתיחת  APIאפליקציות ה 

 קודקס הוידאו.

למצלמות באופן מלא באמצעות  הוידאו תמומשקמערכת ניהול  

 שלהם. SDKממשק שייכתב מול ה 

כל פריטי מערכת הוידאו לרבות התוכנות, החומרות והמצלמות  

 .Onvifוטוקול יתמכו בפר

 

 התרחבות עתידית 

המערכת תאפשר התרחבות עתידית בלתי מוגבלת. הן ברמת האמצעים והן  

 ברמת תת מערכות אחרות בעתיד.

 משמעות הדבר שניתן יהיה להוסיף לה: 

 מצלמות. 

 עמדות עבודה. 

 אתרי קצה מכל הסוגים. 

 שרתים. 

 בקרים. 

 של החומר המוקלט. האחסוןהגדלת נפחי שטח  

 ועוד. 
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 תמודולאריו 

 מלאה ברמת מכלול ותת מכלול. תהמערכת מוגדרת ברמת מודולאריו 

ברמת המכלול, כל יחידה במערכת תתחבר ליחידות האחרות בין אם הן  

או פאסיביות, באמצעות מחברים נתיקים או צמות חוטים עם  תאקטיביו

 אל מהדקי בורג. סיומות נעלי כבל מהסוג המתאים לעובי הכבל

ולים נדרש כי המבנה הפנימי של כל יחידה במערכת ניתן יהיה ברמת תת מכל 

 לפרוק באמצעות מחברים או חיווט למהדקי בורג כנ"ל.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי לא ניתן יהיה לספק מכלולים ותת מכלולים  

המחוברים בניהם בהלחמות או בכל אופן אחר שאינו מאפשר חיבור וניתוק 

 מהיר. 

נוספים רית ותאפשר הרחבה והוספת מרכיבי מערכת אולמערכת תהייה מודה 

 ללא צורך בהחלפת המערכות המוצעות.בהתאם לזמינות התקציבית 
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 תנאי סביבה 

 כללי 

Indoor  במבנים סגוריםציוד המותקן. 

Outdoor .ציוד המותקן מחוץ למבנה בארונות חיצוניים ומחוץ להם 

 אטימות 

Indoor  לשימוש במתחמים סגורים.ציוד המוגדר ע"י היצרן 

Outdoor IP66 .ומעלה 

 טמפרטורות 

Indoor 5-  מעלות צלזיוס 50עד 

Outdoor 10-  מעלות צלזיוס 60עד 

 עמידות בהלמים 

Indoor ללא הגדרה 

Outdoor ik10 אנטי ואנדלי על מנת  כל הציוד שיסופק ויותקן מחוץ למבנה יהיה, לפחות
אבנים וניסיונות חבלה של עבריינים וגורמים שלא יינזק במקרים כגון זריקת 

 עוינים.

 עמידות בפני קרינת שמש 

Indoor ללא הגדרה 

Outdoor UV proof 

 מיגון בפני פגיעות ברקים ונחשולי מתח גבוה 

Indoor  מיגון באמצעות רכיבים אלקטרוניים בפני נחשולי מתח גבוה על קווי מתח
 חיבורי מתח הזנה בקוטביות הפוכה.מתחי מעבר,  הרשת, התקשורת והפיקוד.

Outdoor .כליא ברק מבודד והארקות תקניות ע"פ חוק החשמל 
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 הפרעות אלקטרומגנטיות וחשמליות 

לחסינות ואי  פריטי הציוד שיסופקו יעמדו בסטנדרטים המקובלים בישראל

 (. emi and rfi standardsאלקטרומגנטית וחשמלית , ) הפרעה של קרינה

 

 בפני פגעי טבע ואקלים קיצוניעמידות  

 כל פריטי הציוד שיסופקו לא יינזקו כתוצאה מ:

 גשם, ברד, שלג וכפור.  

 קמ"ש. 120בעוצמה של עד  רוחות 

 

 מיגון עצמי 

בכל ארון ציוד שבכל אתר קצה תותקן רכזת התרעות שתשמש לקבלת  

 התרעות:

 מהסנסורים שמותקנים באתר. 

במטרה להתריע במקרים  מחיישנים שיותקנו בכל פריטי הציוד 

 בהם ינסה גורם עוין לחבל בהם )ואנדליזם(.

 מגלאי נפח ומפסקים מגנטיים שיותקנו בחדרים מאובטחים. 

 

 אור מקרים בהם תתקבל התרעת ואנדליזם :ילהלן ת 

 ניסיון שבירת סנסור. 

 הפעלת לחץ גדול בלתי סביר על סנסור. 

 פתיחת ארונות ציוד וקופסאות חיווט. 

 

יתקבלו באמצעות מפסקי טמפר או גלאי זעזועים או חיישני לחץ ההתרעות  

 אשר יותקנו במשולב בסנסורים ויחווטו לרכזת ההתרעות.

 בכל אחד מהמקרים הנ"ל תפעל המערכת כדלקמן: 

 רישום ההתרעה במערכת. 

מסירת מגע יבש למערכת וידיאו לטובת הפניית מצלמה  

 מקומית.
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 מיגון עצמי של מצלמות  

שהותקנה בתנאי חוץ ובתנאי פנים  מצלמההלקוח, לרבות  אתריאשר תותקן בכל מצלמה 

בין אם היא מצלמה אנלוגית או דיגיטאלית, תמוגן ע"פ ההנחיות כדלקמן )אלה אם כן 

 תתקבל הנחיה מקלה מהלקוח לגבי כל מקרה לגופו(:

 תתקבל התרעה על כל ניסיון תלישה או פתיחת זיווד.  

מלכוד מכל סוג שהוא, כגון, טמפר, מיקרוסוויץ,  זאת באמצעות התקנת מפסקי 

מתג מגנטי, חיישן זעזועים וכדומה, בגוף המצלמה בחלקה הפנימי, במקום 

 שאינו נגיש ואינו נראה מבחוץ.

 .כניסת מגע יבש במצלמהמפסקי המלכוד יחוברו  

 

 התרעות שווא 

ת לעמוד בסטנדרטים הבאים מבחינת ונדרש ה בפרויקטמערכת התרעכלל  

 ביצוע טעות:

אירוע המוגדר  - (Miss detection "החמצה" )חוסר גילוי,  

 התרעה שהמערכת לא גילתה ולא התריעה אודותיו.

שאיננה  במערכת התרעה -(  False Alarm) וא"וש התרעת" 

 נכונה. 

 

 VAעבור מערכות ה  

מספר התרעות השווא שיתקבלו מכל סנסור במערך לא יעלה   

 וצע ליממה.בממ שווא אחתעל התרעת 

מסך כל  10%מספר מקרי חוסר הגילוי מכל סנסור לא יעלה על  

 ההתרעות שהתקבלו ממנו.
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 קהעבור מערכות האזעקה והמצו 

מספר התרעות השווא שיתקבלו מכל סנסור במערך לא יעלה  

 על התרעת שווא אחת בממוצע לשלושה חודשים.

כל  מסך 1%מספר מקרי חוסר הגילוי מכל סנסור לא יעלה על  

 ההתרעות שהתקבלו ממנו.

שמורה הזכות לדרוש מהקבלן בדיקה של ביצועי  לקוחל 

 הסנסורים השונים להוכחת עמידתם בדרישות הנ"ל.

 

 שיטת הבדיקה תהייה כדלקמן 

 יוגדר סנסור לבדיקה. 

 תוגדר תקופת בדיקה. 

במהלך התקופה ייספרו כל ההתרעות שיתקבלו מהסנסור  

 הנבדק.

יבוצע תחקיר אודות כל ההתרעות בתום תקופת הבדיקה  

שהתקבלו מהסנסור וסך כל ההתרעות יסווגו ע"פ הקריטריונים 

 הבאים:

ניסיון חדירה, פריצה או פיגוע  –התרעת אמת  

מכל סוג שהוא שהמערכת הייתה אמורה לגלות 

 ולהתריע אודותיו.

אשר ניתן במערכת התרעה  –התרעת שווא  

בעל חיים, ע"י אדם, לא נגרמה לאמת בוודאות כי 

 גוף זר או בעקבות מזג האוויר.

-התרעה, שנגרמה ע"י בעל –התרעה מטרידה  

חיים או גוף זר אחר השווה בגודלו ובאופי 

תנועתו לחודר, העלולה לגרום לתגובה מבצעית 

 מיותרת.
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 תהליך הסיווג 

זכות  \יסנן את ההתרעות המטרידות שלא יחשבו לחובת   

 המערכת.

 לחובת המערכת בקטגוריה זו.התרעות השווא יספרו  

התרעות האמת שאודותיהם לא יתקבלו התרעות יספרו לחובת  

 .miss detectionהמערכת בקטגורית ה 

 

כיול \במידה ותתקבל חריגה מהרמות שהוגדרו יתבקש הקבלן לבדיקה ותיקון 

 או כל פעולה אחרת הנדרשת לשיפור הביצועים עד לעמידה בנדרש.

יכולת לעדכן את מערכת החוקים מדי פעם בפעם על פי הצורך  לקוחל 

 וההתפתחויות. 

אודות סנסורים אילו  –הנ"ל אינו מתייחס ללחצני המצוקה והמתגים המגנטיים  

 נדרשת המערכת לגילוי כל ניסיונות החדירה ללא התרעות שווא.
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 דרישות כלליות 

 אבטחת מידע 

אין להכניס או להוציא מידע מכל אמצעי של הלקוח ולהעבירו לגורם אחר  

, כולל למשרדי הספק, כל חריגה תלווה באישור חתום הלקוחמחוץ לאתרי 

 מראש של הלקוח.

לפעול עפ"י הנחיות אבטחת מידע  קבלןעל הטכנאים הפועלים מטעם ה 

נחשף  ובפרט לא לעשות כל שימוש בכל מידע אליו לקוחהנהוגות אצל ה

 .במישרין או בעקיפין

 .יחתום ויחתים את עובדיו על כתב התחייבות בהתאם קבלןה 

 יש להציג במסמכי המכרז את החומרים החתומים. 

 

 :אביזרים נלוויםאספקת  

אספקה והתקנה של כל סוגי הכבלים המפורטים בפרק זה כוללת, בנוסף  

 לכבל עצמו את הפריטים שיפורטו להלן:

או מתחת \, על ולקוח)מהסוג שיוגדר ע"י הקופסת חיבורים  

 לטיח וכדומה( עם שקע בכל קצה.

כל המחברים, השקעים והתקעים הנחוצים להתקנתו וחיבורו  

של הכבל המסופק ושל הכבלים הנגדיים האמורים להתחבר 

 אליו.

 

פריט שבכתב הכמויות כוללת בנוסף לפריט עצמו את אספקה והתקנה של כל  

 האביזרים כדלקמן:

 תאמי ההתקנה.מ 

 ספקי הכוח. 

 כבלים ומחברים יעודיים הנחוצים להפעלת הפריט. 

כל המחברים, השקעים והתקעים הנחוצים להתקנתו וחיבורו  

המסופק ושל הכבלים הנגדיים האמורים להתחבר פריט של ה

 אליו.
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והאביזרים הנלווים כנ"ל התיעול , , אמצעי החיווטהמגשרים מחיר הכבלים 

במחיר פריטי הציוד ולא תשולם לקבלן  מיםמגול ויהישיותקנו באתרים 

 בעבורם תוספת תשלום.

 

 עבודות קונסטרוקציה 

 ע"י הקבלן יהיו כל עבודות הקונסטרוקציה שיבוצעו במסגרת הפרויקט 

 .בלעדיתבאחריות ה

כל עבודות הקונסטרוקציה יתוכננו ע"י קונסטרוקטור מוסמך מטעם הקבלן  

 כאשר הן חתומות ע"י המבצע. לקוחויוגשו לאישור ה

כל עבודות הקונסטרוקציה שיבוצעו במסגרת הפרויקט ע"י הקבלן ייבדקו ע"י  

טופס אישור חתום ע"י  ללקוח. בסיום הבדיקה יסופק עמוקונסטרוקטור מט

 הבודק. 

 

 חשמלעבודות  

ע"י הקבלן יהיו ע"פ חוק  שיבוצעו במסגרת הפרויקט חשמלכל עבודות ה 

 .בלעדית של הקבלןבאחריות ההחשמל ויהיו 

מוסמך מטעם הקבלן ויוגשו לאישור  חשמלאייתוכננו ע"י  חשמלכל עבודות ה 

 כאשר הן חתומות ע"י המבצע. לקוחה

שיבוצעו במסגרת הפרויקט ע"י הקבלן ייבדקו ע"י  חשמלכל עבודות ה 

טופס אישור חתום ע"י  ללקוח. בסיום הבדיקה יסופק עמומט חשמלאי בודק

 הבודק.

 

 פריטי הציוד 

 כל פריטי הציוד שיסופקו יהיו חדשים שטרם נעשה בהם שימוש. 

 1/1/2014לא יאושרו לאספקה פריטים שיוצרו לפני  

כל פריטי המערכת יהיו "מוצרי מדף" מוכחים אשר הותקנו בעבר במסגרת  

 פרויקטים דומים.

 לא יסופקו פריטי ציוד שהיצרן הכריז על הפסקת ייצורם. 

כייה הוכרז אודות הפסקת ייצור פריט ע"י היצרן שלו, יספק במידה ולאחר הז 

תחליפי לזה שיצורו הופסק.  –הקבלן את המוצר אודותיו הוכרז ע"י היצרן 
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. לקוחבמידה ולא קיים מוצר תחליפי, יציע הקבלן מוצר שווה ערך לאישור ה

בכל מקרה, המוצר התחליפי או שווה ערך יהיה במחיר שפורט בטופס הצעת 

 .המחיר

 .design typeכל פריטי הציוד שיסופקו יהיו במעמד  

הכוונה למודל / דגם ציוד מוצע המיועד לשמש למתכנן המערכת במפורט, 

כאשר לדגם זה יש תמיכת יצרן  כמרכיב במסגרת תכנון שלו ליישום בפועל,

 שנים(. 10-מובטחת לתקופת משך חיי המערכת המתוכנן )בד"כ כ

הופסק או עומד  םציוד אשר ייצור מי/ דג יםמודל הפריטים המסופקים לא יהיו

או תת מכללים  םלהית מופסק במשך תקופת החוזה או שחלקי החילוף עבור

עשויים להיות לא זמינים או שיופסק יצורם במהלך תקופת חיי המערכת  םבתוכ

תוכנה בין אם הם נכללים במודול / חומרה וגם למרכיבי  הנ"ל מתייחס .והחוזה

ע"פ דרישת הלקוח יידרש  בפני עצמם. נטי או שהם עומדיםווהרלדגם הציוד 

 אישור כתוב כזה מיצרני ציוד באמצעות מכתב התחייבות שלהם. הקבלן להמציא

 החלפת דגמים 

ות ללקוח שמורה הזכות לדרוש מהקבלן להחליף פריטים שאושרו, חומר 

 ותוכנות, לאספקה במקרים הבאים

 .מסויםכאשר היצרן הודיע על הפסקת ייצור פריט  

 חדשה או פריט משודרג. גרסהכאשר היצרן השיק  

ע"פ החלטת הלקוח במידה ואינו שבע רצון מאופן פעולתו של  

 פריט כלשהו.

 

 הרלוונטיב הקבלן להציג את כל המידע הטכני במקרים כדלקמן מחוי 

במסמכים ובאופן מעשי ולהוכיח עמידה בכל דרישות המפרט המקורי לרבות 

 תמיכה בכל ממשקי התקשורת לתת המערכות הקיימות.

 הלקוח יבחן את המידע הנ"ל ויקבל הלטה באם לאשר או לשלול. 

, הלקוח ינחה להחלפת פריטים למוצרים ספציפיים שברצונו מסוימיםבמקרים  

 יהיה לקבוע.

יהיה הקבלן להציע פריט חלופי נוסף לבחינה  מחויבת פריט במקרה של שליל 

 מחודשת וחוזר חלילה עד לאישור סופי של הלקוח.
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למען הסר ספק מובהר בזאת כי על הקבלן להביא בחשבון שלא תשולם לו כל  

 תוספת בגין החלפת פריט מהסיבות שפורטו לעיל.

 דרישה למותגים או שווי תכונות 

מוגדרים נדרש המציע להציע פריטים  זה, במפרטמהאפיונים ש בחלק 

 מתוצרת חברות מוגדרות. 

יהיה רשאי להציע בהצעתו פריט לא מציע למען הסר ספק מובהר בזאת כי ה 

עומד בכל דרישות  גם אם יטען כי הואשאינו מתוצרת החברות המוגדרות 

 המפרט הטכני בנוגע לאותו פריט.

כויות הפצה בלעדיות שניתנו ע"י במקרים אילו מדובר על מוצרים גנריים ללא ז 

  מפיץ מורשה למי מבין חברות האינטגרציה הפועלות בשוק הישראלי.\היצרן

בנוסף יופיעו דרישות לאמצעי קצה מוגדרים חד ערכית בשם יצרן ודגם  

 מאושר לאספקה באופן בלעדי ע"י הלקוח.

 

  

http://www.tandu.co.il/
mailto:tandu@tandu.co.il


 מבע" טכנולוגיות ומערכות ביטחוניות ונדט
 49130ה ותקו-, פתח3963.ד תית אריה, יג', קר 21' יגע כפיים רח

 03-9230668, פקס: 03-9230667': טל
  www.tandu.co.il     tandu@tandu.co.il 

 

 נספח טכנולוגי -  23.2019מכרז  - מוא"ז מטה יהודה

 המפרט הכללי -חלק א' 

 2019 ספטמבר

 79 מתוך  40 עמוד

 
 רכש פריטים חריגים 

הלקוח לספק ולהתקין פריטים במקרים מסוימים, במי מבין הפרויקטים, יבקש  

 שאינם מוגדרים בכתב הכמויות. פריטים אילו יוגדרו להלן "חריגים".

הסיכוי שיהיה בהם צורך קטן מאוד. הוחלט לא לצרפם שמדובר על פריטים  

שיסופקו בכמויות מזעריות טים ילכתב הכמויות על מנת לא ליצור מצב בו פר

 וכה.ישפיעו על ההצעה הזכלל, שלא יסופקו או 

 מימוש פריטים חריגים יבוצע בשתי אפשרויות ע"פ החלטת הלקוח כדלקמן: 

 חלופה א' : 

, ינהל את המשא והמתן יבחר את הפריטהלקוח  

את  ול הספק עד קבלת הצעת מחיר שתכלולמ

 האספקה וההתקנה. 

לרכוש את הפריט ולהתקינו  מחויבהקבלן יהיה  

באמצעות הספק שבחר המשרד וע"פ הצעת 

 המחיר כנ"ל.

 

 חלופה ב' : 

 הלקוח יבחר את הפריט. 

הקבלן ינהל את המשא והמתן מול הספק עד  

קבלת הצעת מחיר שתכלות את האספקה 

 וההתקנה. 

 

 15%בשתי החלופות הנ"ל, תשולם לקבלן עמלת רווח קבלני בשיעור  

 .כולל התמורה בגין ההתקנה,  ע"פ הצעת המחיר כנ"למהעלות הכוללת 
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 שילוט וסימון 

 יימסר באריזתו המקורית. –ציוד שאינו מותקן  

 .הכיתוב על מדבקות האריזות הלא מקוריות יהיה ברור ואחיד לכל הציוד 

כל הציוד המותקן ישולט בעברית באמצעות לוחיות ותוויות לסימון שיכללו את נתונים  

 הבאים:

 פריט.סוג ה 

 תפקיד במערכת כולל מס' סידורי. 

 דגם הפריט. 

 

הכבלים במערכת יסומנו בתוויות שיגדירו את סוג האות העובר בכבל ואת כיוונו  

 )כניסה/יציאה(.

 הכבלים ישולטו בשני קצותיהם. 

 ואביזרי ההפעלה ישולטו באופן בולט. , לחצנים, פאנל ניתוב, פסי חיבוריםעמדות 

 לאישור. לקוחלנציגי הפורמט הסימונים והשילוטים יוצג  

 באמצעים המתאימים לתנאי חוץ. קצותיוכל מוליך יסומן בשתי  

 כל נקודות החיבור יסומנו כנ"ל. 

 שילוט על כל קופסת חיבורים. יוצמד 

 השילוט בפועל יהיה זהה לסימונים בתוכניות העדות. 
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 ההתקנה 

 כללי 

הבנייה בישראל, תקני בטיחות, הגנת ההתקנה תתבצע בהתאם לתקני  

 ברקים וכו'.

בתאום עם נציגי סיור ע"י החברה ביצוע  אחרהתקנת המערכת תבוצע ל 

הלקוח, לאיתור מקום התקנה אופטימאלי למתן מענה מושלם לדרישות 

 המבצעיות מהמערכת.

המיקומים הסופיים של אמצעי הקצה, ארונות הציוד באתרי הקצה, ייקבעו  

 ן המפורט ויאושרו באופן סופי ע"י הלקוח. בשלב התכנו

קופסת חיבורים עצמאית, או הממוקמת  בסמוך למיקום כל אביזר קצה תותקן 

 יהיה: בארון תקשורת. באחריות הקבלן

לסלול את הכבילה בתוך כל סוג של טווח עד לקופסת  

 ארון. \החיבורים 

לסלול את הכבילה בין מיקום האביזר הקצה לקופסת החיבורים  

ית באמצעות חציבה ו/או חריצה ו/או כל סוג של עבודת תשת

 נדרשת ע"פ הנחיות המתכנן.

 

השחלה או  טיוח, צביעה, כוללת כל חציבה, הטמנה, ההתקנה החיצונית 

 עבודה אחרת הנדרשת לביצוע איכותי של התשתית.

במקומות בהם לא ניתן לבצע חציבה, הכבלים יונחו בצינור מסוג מרירון או  

 מהסוג שיוגדר בתכנון המפורט.בתעלה 

כל עבודת חיווט תסתיים בקופסת חיבורים. בכל קופסה יותקנו נקודות חיבור  

מסומנות, עלות אספקה והתקנה של קופסאות אלו כלולה בתמחור האביזרים 

 ותבוצע ללא תוספת תשלום.

החברה תספק אישורי מהנדס קונסטרוקציה ובודק חשמל לכל אחת מסוגי  

 .ל אחד מהאתרים שבהם יותקן ציודההתקנות ובכ

כל פריט קונסטרוקטיבי החברה תבצע תכנון מפורט לכל צורת ההתקנה של  

 .ים וכדומהעמוד, הגבההלרבות אמצעי 

 החברה תבצע התקנה, הפעלה ראשונית ובדיקת התאמת מערכת לדרישות 

 הלקוח. 
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להתקנה, או אביזר  החברה תספק את הכבלים ושאר האביזרים הנדרשים 

 של מערכת כולל חיבור למקור מתח. חר הנדרש להתקנה שלמהא

תכולת העבודה כוללת כל חציבה, הטמנה, השחלה או עבודה אחרת  

 הנדרשת לביצוע איכותי של התשתית.

 .כל אביזרי ההתקנה יהיו עמידים בפני חלודה 

 .ללא הפסקה עבודת ההתקנה תתבצע ברצף עד להשלמתה 

ותוודא  סולת, שיירי אריזה וכו' שהביאההחברה תסלק, בתום ההתקנה, כל פ 

 .שאתר ההתקנה נקי

התקנה הביצוע תשתיות הבינוי יהיה אך ורק עפ"י תוכניות העבודה בתיק  

לקוח ובהתאם למסמך זה. במקרה של אי התאמה בין לאתר אשר אושר ע"י ה

ידי לדווח לנציג הלקוח בכתב במ באחריות הספק מסמך זה לבין תיקי התכנון.

 תאימות.על אי ה

 הלקוח.לאחר קבלת אישור בכתב של נציג רק יש לבצע ההתקנה  

וולט( ומתח נמוך )מתח רשת  50יושם דגש על הפרדת כבילה. מנ"מ )עד  

 החשמל( יועברו בתעלות וצינורות שונים.

אין לעשות שימוש בסרט בידוד דביק, איזולירבנד. בידוד חיבורי חוטים ייעשה  

 וצים.באמצעות שרוולי בידוד מתכו

 חיבורי חוטים ייעשו בהלחמה בלבד. 

 כבילה באוויר תיעשה ע"ג תיל נושא מפלדה. 

חיווט אמצעי קצה ייעשה באמצעות כבלים שלמים מארונות החיבורים  

 לאביזרים.

 ברגים המשמשים להתקנות חוץ יהיו מנירוסטה. 

או  גלווןכל אביזרי ההתקנה המתכתיים יהיו מוגנים בפני חלודה באמצעות  

 לחליפין יסופקו אביזרים מנירוסטה וחומרים פלסטיים.

 .בחיבור ברגי הידוק ייעשה שימוש בדיסקיות קפיציות ושטוחות 

 בחיבורי ברגים להעברת זרמים חשמליים ייעשה שימוש בדיסקיות כוכב. 

בקצוות כל קווי החיבור לגלאים ומתגים יותקנו נגדי סוף קו שיאפשרו לרכזות  

ר בקו. הנגדים יותקנו באופן סמוי כל שלא ניתן יהיה לנסות גילוי חיתוך וקצ

 לנטרלם.
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 שרתים\ציודארונות בחדר  

הקבלן נדרש לחווט ולהתקין את הציוד האקטיבי והפאסיבי במסדי הציוד  

 ברמת ביצוע גבוהה.

כל התמונות  להלן יובאו דוגמאות להמחשת הרמה המקצועית הנדרשת. 

 בפרק זה הינן להמחשה בלבד.
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יותקנו תמיד  INDOOR ציודים אקטיביים תומכים עבור אתרי קצה מסוג 

 בחדרי תקשורת או בחדרים אשר יוקצו לכך ע"י הלקוח בכל אתר.

בתנאי יותקנו  OUTDOOR ציודים אקטיביים תומכים עבור אתרי קצה מסוג 

 אתר.חוץ בארונות מתאימים במיקומים שונים אשר יוגדרו ע"י הלקוח בכל 

אביזרי קצה בשטחים חיצוניים ובמבנים פתוחים כגון, מצלמות, רמקולים,  

 וע"ג מתאמי התקנה יעודיים. עמודיםגלאים וכדומה יותקנו ע"ג 

 

 בדיקות התקנה 

 בדיקות התקנה והפעלה יתבצעו באתרים שאושרו ע"י הלקוח. 

הציוד יועמד לבחינת הלקוח רק לאחר שנבדק ואושר ע"י נציג מוסמך של  

 החברה כעומד בכל דרישות ההזמנה.

 תיעוד תוצאות בדיקות ההתקנה יועברו ללקוח. 

 הזמנת בוחן לבדיקות אלו תופנה ע"י החברה ללקוח. 

תבססנה על מפרטי התקנה של תהבחינות שתתבצענה ע"י בוחני הלקוח  

 החברה ועל המסמכים המחייבים על פי הזמנת הלקוח.

 י טופס שיאושר ע"י הלקוח.החברה תבדוק את ההתקנה וההפעלה עפ" 

 

 ניהול התקנה 

ראשונית והתאמת המערכת לדרישות ההפעלה ההתקנה, את הבצע קבלן יה 

 .הלקוחנציגי 

מנה מנהל התקנות אשר ירכז את עבודת ההתקנה וישמש כאיש הקבלן י 

 .הלקוחהקשר מול נציגי 

יהיה אחראי להדרכות בטיחות לכלל העובדים כולל ביגוד מתאים  הקבלן 

 לעבודה.

 .ברצף עד להשלמתהיום יום תתבצע  עבור כל אתר בנפרד עבודת ההתקנה 

מנהל ההתקנה יתאם סיורי שטח משותפים של גורמי התכנון והביצוע  

 בפרויקט לתיאום והנחיית ביצוע העבודות באתרים לפני תחילתן. 

צוע מול הגורמים אחראי להחתים את כל התרי העבודה והבי הקבלן 

הלקוח בכל יום עבודה. הנ"ל מתייחס לכל האישורים צל הרלוונטיים א
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הכל ע"פ הנחוצים לביצוע העבודות לרבות אישורי חפירה מכל הגורמים 

 הלקוח.הנחיית מחלקת ההנדסה של 

מרכיביהם ייוצרו ויותקנו כך שהפעלתם ואחזקתם כל האתרים במערכת על  

 לא יהוו סיכון בטיחותי.

 

 התקנת תשתיות 

ללת לכלל העבודות באתר לרבות פילוס הקרקע, עבודות אחריות כו קבלןל 

 הביסוס, אספקה ושינוע של החומרים והאמצעים לצורך העבודה.

 לרשת חברת החשמל.  הארונותאחראי לחבר את  הקבלן 

הארונות לנקודות התקשורת שתוגדר או שתוקצה אחראי לחבר את  הקבלן 

 ע"י הלקוח. 

נות חשמל, חיבורים, הארקות, קים את כל התשתיות לרבות ארוהקבלן י 

  שקעים ומפסקים כמתחייב מחוק החשמל.

בצע ביקורת בודק חשמל מוסמך לכל האתרים והתשתיות כנדרש הקבלן י 

 בחוק החשמל. 

ת, יבוצע סיור באתר בשיתוף והמערכהתקנת בסיום עבודות התשתית, לפני  

 לאישור התשתית. לקוחה

 

 התקנת האביזרים 

ושאר האביזרים הנדרשים להתקנה, כגון נעלי כבל  ספק את הכבליםהקבלן י 

מחברים שונים, מגשרים מסוגים שונים או כל אביזר אחר הנדרש להתקנת 

 המערכות.

ואביזרים אחרים שאינם ניזונים ממתח  םספקים ושנאים, ממירים, זיוודי 

 הרשת יותקנו במשולב עם האביזר מקבל ההזנה.

 כוח, הממירים ואמצעי ההתקנה.מחיר האביזרים יכלול את מחיר ספקי ה 

 . ותקשורת ההתקנה תכלול חיבור המערכת למקור מתח 

היה אחראי למניעת הפרעות הדדיות. אחריות זו תבוא לידי ביטוי גם הקבלן י 

 בסוג הציוד המסופק וגם באופן ההתקנה.

 .כל אביזרי ההתקנה יהיו עמידים בפני חלודה 
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 תשתית כבלים 

 תת קרקעי בהתאם להנחיות התקניותו עיליכבלי תשתית ייפרסו באופן  

 והתכנון המפורט.

צול , כמו  2לא יפחת מ  קוטר הצינור התת קרקעי המינימאלי שיתקין הקבלן 

 כן, יותקן צינור נוסף באותו הגודל ליתרה.

ושלא דרך חציבה  כבלים העוברים על קיר חיצוני של מבנה, או ע"ג חומה 

ה מספיקים להעברת דאשר ממדי וץממתכת עמידה בתנאי ח בתעלהיותקנו 

 ס"מ 40, התעלה תעוגן במרווחים של 20%כל הכבלים הנדרשים בתוספת 

בצינור שרשורי ממתכת עמיד בקרינת שמש לחליפין ע"פ דרישת הלקוח, או 

 טבע.ופגעי 

ה דכבלים העוברים בתוך מבנה יותקנו בתוך תעלת פלסטיק אשר ממדי 

מכסה חזיתי.  עם 10%בתוספת  מספיקים להעברת כל הכבלים הנדרשים

 .מטר 1צבע התעלה לבן. התעלה תעוגן במרווחים של 

 שרשוריים לבנים.  PVCקישור בין אביזרים לתעלות ייעשה ע"י צינורות 

יושחלו בצינור  צפה כבלים המוסתרים ע"י תקרה דקורטיבית או בתוך רצפה 

 .הדקורטיביתהצינור יקובע בין תקרת המבנה והתקרה , אש מריכף חסין

כבלים המותקנים על גבי רצפת גג יותקנו בתוך תעלת מתכת מתאימה לכמות  

 ס"מ. 40עם עיגון כל  10%הכבלים בתוספת 

כל כניסת/יציאת כבל ממבנה תבוצע עם צינור מתכת מכופף מוטה כלפי מטה,  

 כאשר הכבלים נכנסים תמיד מלמטה ע"מ למנוע כניסת מים על פני הכבל.

טיח וצבע הקיר  .יאטם באופן מושלם למניעת כניסת מיםמקום החדירה  

 ישוקם ויושלם בהתאמה למצב הקיים לפני ביצוע ההתקנה.

 .מקום החדירה יאטם באופן מושלם למניעת כניסת מים 

 ישמר מרחק תיקני בין כבלי מערכת התקשורת לכבלי חשמל וכבלי תקשורת 

 כבלי אספקת מתח יועברו תמיד בתיעול נפרד. .אחרים

 כל הכבלים החיצוניים יהיו מסוג מתאים להתקנות חוץ )עמידות בפני לחות, 

 וכו'(. הכבלים הפנימיים יהיו מסוג "כבה מאליו". UV קרינתכבה מאיליו, 

  RS232\485\422, ' Ethernetכבל מיק. מסוכך, פיקוד  ם כגוןשימוש בכבלי 

 ,CAT 5,6,7  וג.וסיבים אופטיים, בהתאם למרחקים תקניים לכל ס 

 דרישות מתשתית החשמל 
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כל עבודות החשמל יעמדו בחוק החשמל הישראלי וילוו באישור בכתב של  

 בודק חשמלאי מוסמך שיוזמן ע"י המתקין על חשבונו.

את , לקוחכלול במסגרת התכנון המפורט המוגש לאישור הל קבלןעל ה 

הדרישות הספציפיות לחשמל, הגנות ברקים וכו' בהתאם לנדרש מהציוד בו 

 משתמש.וא ה

כל החומרים והאביזרים שיסופקו יהיו חדשים ומאושרים ע"י מכון התקנים  

  הישראלי.

 רת הארץ יהיו בעל תו תקן ישראלי.חומרים ואביזרים מתוצ 

 

 חפירה תת קרקעית להשחלת כבילה 

החפירה בכבישים ובמדרכות והרחקת הפסולת ועודפי החפירה ייעשו  

החפירה יש לחתוך את האספלט/  . לפני התחלתבהתאם למפורט בהמשך

הבטון בסכין או במשור לחיתוך בטונים. הספק יהא אחראי לנזקים מיותרים 

 שייגרמו לאספלט/ בטון בצירי החפירה כתוצאה מרשלנות בעבודה.

אבני שטח, אבני תעלה והמרצפות יישמרו בקרבת התעלה לשימוש בעת  

 התיקון הסופי של הכבישים והמדרכות.

רת מים מכל סיבה שהיא לשטח החפור של התעלות או במקרה של חדי 

ום, על הספק הת-הבורות לתאים, או גילוי מים בעת החפירה, לרבות מי

 .יבש כל זמן העבודה שומרו במצבלייבש את השטח לפני המשך העבודה ול

למען הסר הספק, מובהר בזאת כי מחיר החפירה/חציבה למטר בכתב  

מטר ככל שיידרש בהתאם למרחק  50כל  הכמויות יכלול גוב תקשורת תקני

החפירה/חציבה. יסופקו גובי פלסטיק או בטון בהתאם לעומס הנדרש בכל 

 מקרה לגופו, בכביש במדרכה או בשטח גן ו/או עפר.

 

 שיונות:יהיתרים ור 

שיונות וההיתרים מהרשויות המוסמכות לבצוע העבודה בתאום יעל הספק לדאוג לקבלת הר

שעות לפני  48כל הגורמים הנוגעים בדבר הודעה מוקדמת של לפחות עם הלקוח ולהעביר ל

 .תחילת העבודה
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 מינוח 

חפירה לפי הגדרת מפרט זה משמעה, חפירה בכל עומק שהוא, בידיים,  

במכונות ובמדחסים, בכל סוגי קרקע, בשטחים ציבוריים ופרטיים, במסלולים, 

הכל לפי הוראות  וכו', בכבישים, במדרכות, בגינות, במטעים, בפרדסים

 לקוח. ה

מנת להסיר ספיקות, מוצהר בזה כי בכל מקום במפרט זה בו נאמר -על 

 ."חציבה" ל גםהכוונה "חפירה" 

 

 הכנות לחפירה 

 במקום את החומרים הדרושים לעבודה, וכן חומרי דיפון, קבלןפני תחילת העבודה, יכין הל

 שילוט, משאבות ניקוז, מרטט קרקע אורגל, -גידור, תאורה, סולמות, גשרים למעבר להולכי

 מהדק מסוג "צפרדע", וכן חומרי עזר וציוד הבטיחות הדרוש.

 

 הכשרת השטח 

 הכשרת השטח, לפני ביצוע החפירה, כוללת את העבודות הבאות:

 ניקוי צמחייה וכל חומר אחר בתוואי החפירה ופינויו. 

הקרקע, כגון: הריסה והוצאה של מכשולים הנמצאים על פני ומתחת לפני  

יסודות ישנים של מבנים לסוגיהם, לרבות גושי בטון, אבנים גדולות 

פסולת, עקירת עצים  )בולדרים(, צינורות וברזלים למיניהם, ערמות עפר, זבל,

 הלקוח.ם הנ"ל למקום כפי שייקבע על ידי כולל שורשיהם ופינוי כל החומרי

כל הסוגים, לוחות פירוק ותיקון גדרות רשת ותיל, מעקים, תמרורים מ 

 מודעות, ספסלי ישיבה.

 שבירת אספלט ומשטחי בטון. 

 פרוק מרצפות, אבני שפה ו/או אבני תעלה. 
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 חפירה מעל לעומק הדרוש 

וכנית, או מעל לעומק שהורה מעל לעומק הדרוש בת קבלןכל החפירות שתבוצענה ע"י ה

בחול או בחומר מודרג מתאים, ידו -בין עקב פיצוץ ובין עקב טעות, תמולאנה על הלקוח,נציג 

הלקוח. החפירה המיותרת והמילוי הדרוש במים ויהודק היטב לשביעות רצון  אשר יורטב

 חשבון הספק.-בסעיף זה יהיו על

 

 יישור השטח )גילוח ו/או מילוי( 

התאם לתוכניות או יישור השטח ייעשה בהתאם לתכנית או לפי הסכמתו ב 

 הלקוח.בהתאם להוראות 

החפירה תבוצענה בדיפון מלא או בשיפועים מתאימים כפי כל עבודות  

 .לקוחהשמוגדר בתקנות הבטיחות של 

הדיפון או השיפועים ייעשו באופן שיבטיח מעל לכל ספק את החפירה או  

הבור מפני התמוטטות, נפילת אבנים, גושי עפר, חלקי מבנה או כבישים 

יסודות בתים, גדרות ומדרכות סמוכים. במיוחד מוזהר הספק כי החפירה ליד 

חייבת להיעשות באופן שימנע כל  וצינורות למיניהם כבישים, מדרכות ומעקות,

פגיעה בהם או תזוזתם ממקומם או סכנה למבנים סמוכים במהלך העבודה, 

 או כתוצאה מביצועה.

 

 בטיחות 

תוך ביצוע עבודות החפירה, החציבה, הפיצוץ והמילוי, על הספק לאחוז בכל אמצעי 

ות הדרושים למניעת פגיעה בנפש וברכוש, דהיינו, לגדר, להציב שלטי אזהרה ושלטי הבטיח

כוחו באתר העבודה: להציב שלטי הסברה; להאיר כחוק כל חפירה -זיהוי של הספק ושל בא

להציב ו להבטיח מעברים להולכי רגל או בור, בהתאם לדרישות הממונה על הבטיחות באתר

בכל האמצעים למנוע פגיעות או נזק לעובדיו הוא, במהלך שמירה מתאימה. כן עליו לנקוט 

 העדר אמצעי בטיחות או אמצעים בלתי מספקים.בשל העבודה ולא לסכנם 

 

  

http://www.tandu.co.il/
mailto:tandu@tandu.co.il


 מבע" טכנולוגיות ומערכות ביטחוניות ונדט
 49130ה ותקו-, פתח3963.ד תית אריה, יג', קר 21' יגע כפיים רח

 03-9230668, פקס: 03-9230667': טל
  www.tandu.co.il     tandu@tandu.co.il 

 

 נספח טכנולוגי -  23.2019מכרז  - מוא"ז מטה יהודה

 המפרט הכללי -חלק א' 

 2019 ספטמבר

 79 מתוך  53 עמוד

 
 מילוי וכיסוי 

 החלפת החומר החפור מעל לשכבה הראשונה:

לנכון כי יש להחליף את החומר החפור שמעל לשכבה הראשונה,  או שמצא הלקוח דרש

 בחומר גרנולרי מתאים, חייב הספק לבצע את ההחלפה בהתאם לדרישה. 

 

 אספלט-תיקון סופי של כבישי 

בכל מקרה לאחר ביצוע חפירה או אספלט -הספק יבצע תיקון סופי של כבישי 

  או נציגו. הלקוחשידרוש זאת 

רה למצב הקודם לפני ביצוע העבודות או שיקום מהות התיקון תהייה החז 

 במידה והמצב הקיים אינו תקין.

 אגף ההנדסה של הלקוח.התיקון יבוצע בהתאם להוראות  

בהתאם להנחיות יש לבצע את התיקון הלקוח, בהעדר הוראות מטעם   

 :הבאות

 לקוח.פינוי האדמה העודפת למקום כפי שייקבע ע"י ה 

ס"מ(, הרטבה והידוק בשכבות  40אספקה ומילוי מצע סוג א' ) 

 ס"מ. 20של 

 5אספלט גס בעובי  -אספקה, פיזור וכבישה של שכבות בטון 

 ס"מ.

 ס"מ. 3אספלט דק בעובי -אספקה, פיזור וכבישה של בטון 

 

 מדרכהתיקון סופי של  

בכל מקרה  מדרכות אבנים לאחר ביצוע חפירה אוהספק יבצע תיקון סופי של  

  יגו.או נצ הלקוחשידרוש זאת 

מהות התיקון תהייה החזרה למצב הקודם לפני ביצוע העבודות או שיקום  

 במידה והמצב הקיים אינו תקין.

 אגף ההנדסה של הלקוח.התיקון יבוצע בהתאם להוראות  
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 דרך עפרתיקון סופי של  

בכל מקרה  דרכי עפר לאחר ביצוע חפירה אוהספק יבצע תיקון סופי של  

  או נציגו. הלקוחשידרוש זאת 

מהות התיקון תהייה החזרה למצב הקודם לפני ביצוע העבודות או שיקום  

 במידה והמצב הקיים אינו תקין.

 אגף ההנדסה של הלקוח.התיקון יבוצע בהתאם להוראות  

 

 שטח גןתיקון סופי של  

בכל מקרה  שטחי גינה לאחר ביצוע חפירה אוהספק יבצע תיקון סופי של  

  נציגו. או הלקוחשידרוש זאת 

מהות התיקון תהייה החזרה למצב הקודם לפני ביצוע העבודות או שיקום  

 במידה והמצב הקיים אינו תקין.

 אגף ההנדסה של הלקוח.התיקון יבוצע בהתאם להוראות  

 

 לתיקון הכבישים והמדרכות הספקאחריות  

כל במקרה שהמדרכה או הכביש תוקנו על ידי הספק ושקעו אחרי הסלילה או התיקון מ

ימי עבודה  3תוך  סיבה שהיא הנובעת מעבודת הספק, יתקן הספק את השקיעה על חשבונו

 מיום ההודעה.

 

 סילוק עודפי חפירה 

חייב הספק לנקות היטב את הכביש והמדרכה  הלקוחתוך הזמן שידרוש  

 הלקוח.ולהסיר את עודפי החפירה ולהעבירם למקום כפי שייקבע על ידי 

בהעדר הוראה מיוחדת לגבי מועד גמר הניקוי, ייעשה הדבר תוך שלושה   

 .ימים מכסוי החפירה
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 צינורותסוגי  

 .530לפי תקן ישראלי  - צינורות פלדה 

ת הובלתם ופריקתם במקום צינורות פלדה יירכשו ויסופקו על ידי הספק, לרבו 

 .העבודה

כאשר  ממפעלים תקניים אך ורק יסופקוואביזרים  PVCצינורות פלסטיים  

 הצינורות וכל האביזרים הם תחת פיקוח מכון התקנים.

ועליהם  858ישראלי תקן -הנושאים תו PVCעל הספק לרכוש רק צינורות  

: 1531( יהיו לפי תקן ישראלי ן)צינורות פוליאתיל לכבל טלפון". PVCתוטבע "

 קרקעיות.-תתלים ואביזרים לכבלים ומוליכים מבודדים בהתקנות ימוב

 לקוח.העל הספק להעביר העתק מתעודת המשלוח אל  

 

 הובלת צינורות 

יש לשמור בזמן ההעמסה, ההובלה והפריקה שלא יגרמו לצינורות פגמים  

 כתוצאה מחבטות ומכות. 

פריקתם תעשה תמיד על ידי שני אנשים שיחזיקו את הצינור בקצוות. אין  

ונחו במקום מוצל, על משטח ישר לגרור את הצינורות על הארץ. הצינורות י

 ובצורה מסודרת, דהיינו, כולם מקבילים אחד למשנהו. 

אם אין מקום מוצל בשטח, על הספק לדאוג לכיסוי הצינורות כדי להגן עליהם  

 בפני השמש.
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    כנותהה 

יש ליישר ולפלס את תחתית התעלה לגובה הנדרש בתוכנית, ולפזר עליה  

ס"מ באדמות רגילות, כגון  5בעובי של עד  (444)לפי מפמ"כ שכבת חול 

ס"מ בקרקע סלעית. הספק ידאג למנוע  10חמרה וכורכר, ובעובי של עד 

 הידרדרות של אבנים או גושי עפר או השתפכות של אדמה אל תוך התעלה.

. על פעולה זו יש לחזור מספר 2קצה התקוע ינוקה בנייר זכוכית מספר  

ס"מ כשקצהו הצר של הקונוס פונה  2וחבו פעמים, עד שיתקבל קונוס קטן שר

אל קצה הצינור. פעולה זו תעשה רק אם הצינור לא סופק מראש עם קונוס 

 כזה.

אל תוך החריץ ההיקפי שבקצה השקוע יש להכניס את הגומייה, באופן  

 כולה בסבון צמחי . ההגומייהיצרן, לאחר מריחת  המוכתב על ידי

נקיים מלכלוך וגושים זרים. לאחר  הוהגומיייש לוודא שהשקוע, החריץ 

שהגומייה "התיישבה" בחריץ, יש לדחוף את התקוע בזהירות פנימה, עד 

לקצה השקוע תוך כדי סיבוב קל, ולהקשיב בזמן הפעולה אם הגומייה לא 

 נקרעה או יצאה ממקומה.

קטעי צינורות )עודפים( יש לחבר ביניהם בעזרת שקוע כפול המסופק ע"י  

מעלות בקצה הצינור  15 -יף בעזרת שופין רגיל שיפוע של כהיצרן. יש לשי

בזהירות ומבלי לפצוע את הצינור. החיבור עצמו נעשה בהתאם ליתר 

 ההוראות בסעיף זה. 

בדרך כלל אין להשתמש בצינורות פגומים, אולם במקרה שיש צורך הכרחי  

 לעשות תיקון בזמן העבודה, ייעשה התיקון כדלקמן:

 מעלות. 90ית של וק הפגום בזוחיתוך ישר של החל 

 שיוף בעזרת שופין וחיבור הצינורות לפי ההוראות דלעיל. 
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 הנחת הצינורות 

הצינורות יונחו בשכבות, כאשר המרחק הנקי בין צינור לצינור באותה  

לפחות. שכבת הצינורות  ס"מ 5השכבה, בציר אנכי הניצב לצינורות הוא 

ס"מ, כאמור בסעיף  10או  5הראשונה תונח על גבי ריפוד חול בעובי של עד 

-וש )לגולעיל. שכבות נוספות תונחנה על גבי השכבה הראשונה בעזרת של

כאשר ראשי  ספקתמוכות לכל צינור, אשר יסופקו על ידי ה וחונים(ומר

נחים במדורג, באופן שלא יהיו הצינורות )נקודת החיבור בין התקוע לשקוע( מו

קרובים זה לזה. בין שכבת צינורות אחת לזו שמעליה, יפריד ריפוד חול בעובי 

ס"מ לפחות. החול צריך למלא את כל החללים שבין הצינורות, בין  5של 

שכבת צינורות לזו שמעליה, ובין הצינורות לדופן התעלה. את הצינורות יש 

במקרה , ס"מ מעל הצינור בשכבה העליונה 30לכסות בשכבת חול בעובי של 

ם בגלילים ע פוליאתילןקשתי או צינור  PVCהצורך יספק הספק גם צינור 

 לקוח.לפי הוראות ה -מחברים מתאימים 

תמיד בשכבה הראשונה יהיה חיבור בין   "PVC 4יצוין שבהנחת צנרת  

 מרווחונים.–לגו  הצינורות באמצעות

 לקוח.הרטיב בהתאם לצורך ולפי הוראות האת החול שמעל לצינורות, יש ל 

 

 כניסת הצינורות לתוך התאים 

הצינור יוכנס לתוך שקוע שייקבע במקומו בזמן היציקה. יש להקפיד  

שהשקועים יהיו קבועים בבטון בגובה הנכון, כשהם מחולקים בשורות 

במרחקים שווים זה מזה וקבועים היטב בבטון. עטיפת הבטון סביב השקועים 

להיות מלאה, ללא רווחים ועליה להבטיח אטימות מלאה. המרחק בין צריכה 

שקוע לשקוע צריך להיות מספיק כדי שיאפשר לבטון להיכנס בזמן היציקה. 

השקוע חייב להיות מחוזק היטב אל התבניות כדי שלא יזוז בזמן היציקה. 

לאחר פרוק התבניות ולפני הכנסת הצינורות יש לנקות היטב את פנים השקוע 

 משאריות בטון.

את קצה השקוע מצדו הפנימי, כלומר הפונה אל פנים התא, יש לסתום  

בעזרת אוטם מתברג שיסופק על ידי הספק לאחר הכנסת הצינורות, ניקויים 

 ובדיקתם לאטימות והשחלת חוטי המשיכה.
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קצה הצינור  1531צינור פוליאתילן להטמנה בקרקע יהיה לפי תקן ישראלי  

ס"מ מהדופן הפנימי של התא ואטימתו יהיה בפקק  20בתוך התא יבלוט 

 חרושתי של יצרן הצינורות ואושר ע"י המפקח.

 ניקוי, בדיקה והשחלת חוטים 

לאחר גמר ההנחה והחיבור לתאים, יש לנקות את פנים הצינור כנהוג בפרק  

 "בדיקת צינורות" לוודא שהצינור שלם ונקי.

להעביר בכל צינור וצינור לאחר גמר ההנחה והחיבור לתאי הכבלים, יש  

מברשת ברזל. ולנקותם משאריות חול וצרורות עפר, על פעולה זו יש לחזור 

עד שלא יצא מפי הצינור שום חול, עפר או לכלוך. לאחר מכן יש להעביר 

 "מנדרול" בכל הקנים.

לפי תקן  לאחר הבדיקה והניקוי, יש להשחיל בצינורות חוטי משיכה מניילון 

ם חבלי. את קצוות המ"מ עשויים פוליפרומלן( 8ים )חבל 753ישראלי 

 המושחלים יש לקשור אל הלולאה של האוטם המתברג.
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 תחזוקה ואחריות 

 הקדמה 

פרק זה יציג את סך כל הדרישות לביצוע הפעילות לתחזוקה מונעת על בסיס  

והחדשים במידה  קיימיםאתרים הוני מערכות הביטחון בכלל השוטף ותיק

 .ויוקמו

תחזוקה של אתרים קיימים שלא באחריות, יתמחר הקבלן בכתב לצורך  

 הכמויות עלות של שעת טכנאי לביצוע פעולות יזומות.

 

 להלן סוגי המערכות 

 טמ"ס. 

 מערכות פריצה)אזעקה(. 

 כריזה. 

 לחצני מצוקה. 

או במידה \ו אתריםם בוקיימי, במידה או אמצעים, שונים\ו מערכות נוספות 

 במסגרת מכרז זה בנוהל חריגים. ויירכשו

 

 להלן יפורטו הדרישות 

 הכלליות. 

 המנהליות. 

 הטכניות. 

 הפונקציונאליות. 
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 כללי 

 מערכות ואמצעים חדשים 

במסגרת  החברה תהיה אחראית למערכת ולכל מוצר שיסופק 

קבלת אישור מיום כל התקופה כמצוין בחוזה במשך הפרויקט 

 אודות עמידתה בבחינות הקבלה.

החברה תהיה מחויבת להיעתר לבקשת הלקוח ע"פ החלטתו  

חודשים( למשך זמן  12שנה )בעוד ולהמשיך את ההתקשרות 

 שהסתיים מניין שנות האחריות.  חודשים( 36) שנים 3כלל של 

התמורה בעבור המשך השרות תהיה ע"פ התמחור בכתב  

 הכמויות.

החברה תהיה מחויבת באספקת חלקי חילוף למערכת גם  

שנים לפחות מיום אישורה  8ר תקופת האחריות למשך לאח

 לאחר עמידתה בהצלחה בבדיקות הקבלה.

 

 מערכות ואמצעים קיימים 

קיים אצל הלקוח החברה תהיה אחראית למערכת ולכל מוצר  

 קבלת ההזמנה.מיום כל התקופה כמצוין בחוזה במשך 

החברה תהיה מחויבת להיעתר לבקשת הלקוח ע"פ החלטתו  

חודשים( למשך זמן  12שנה )ולהמשיך את ההתקשרות בעוד 

 שהסתיים מניין שנות האחריות.  חודשים( 36שנים ) 3כלל של 

התמורה בעבור המשך השרות תהיה ע"פ התמחור בכתב  

 הכמויות לתחזוקת המצב הקיים.

תחזוקת המערכות הקיימות  בנוסף, הלקוח יוכל לממש את 

 בשיטת "זמן וחומר".

בשיטה זו, בעת תקלה באחד מאתרים הקיימים, יגע הקבלן  

 לשטח לבדיקת התקלה.

במידה ויימצא כי לא ניתן לסדר את התקלה ואחד מפריטי  

הציוד תקולים, יתקין הקבלן פריט שווה ערך מכתב הכמויות 

 וע"פ התמחור במכרז.
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 השיטה 

 התחזוקה 

 על בסיס שוטףמונעת  

 "ביטוח מלא" 

החברה את כל בתקופת האחריות תתקן  

התקלות ללא תשלום נוסף מעבר למחיר הנקוב 

 בכתב הכמויות.

בתקופה שלאחר תום האחריות וע"פ  כנ"ל 

המחיר הנקוב בכתב הכמויות עבור השנים 

 שלאחר תום האחריות.

 

 תיקון תקלות 

 .התקלותבמסגרת חוזה האחזקה יידרש הקבלן לתקן את כל  

התכולה מתייחסת לתקלות שיאתר הקבלן במסגרת הטיפולים  

התחזוקתיים השוטפים ולתקלות אשר יתרחשו במערכת 

בתקופה שבין טיפול לטיפול שעבורן ישלח הלקוח לקבלן 

 קריאות שרות.

החוזה אינו כולל תקלות שנגרמו בזדון. עבור תקלות אילו  

חלקי החילוף  תשולם לקבלן תמורה בשיטת זמן וחומר. עלות

והזמן שישקיע הקבלן בתיקון התקלות ,תהיה ע"פ מחירי 

 הפריטים בכתב הכמויות.

ההחלטה באם מדובר במקרי זדון תהיה של הלקוח באופן חד  

 ר.עוצדדי ולקבלן לא תהיה על כך זכות ער
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למען הסר ספק מובהר בזאת כי החוזה כולל אספקת חלקי חילוף למערכות 

תי התחזוקה השוטפים ועבור ביצוע תיקון תקלות ע"פ הצורך עבור שרו

במסגרת קריאות השרות. הקבלן לא יקבל תמורה נוספת עבור חלקים שהחליף 

מעבר לתשלום החודשי הקבוע עבור השרות ע"פ המחיר בכתב הכמויות. כמו 

כן מובהר בזאת כי לא תשלום לקבלת תמורה נוספת בעבור קריאות שרות 

 ולא חילוף חלקי יותר לו שאין ציוד רק יוחלף שווא. שיתבררו בדיעבד כקריאות

הקבועים או  המחירים פ"ע הכמויות מכתב ע"שו לציוד יוחלף הציוד, לתקנו ניתן

 .טוב יותר

 

ת והכנת חודשים, לכל המערכ 6יכללו טיפול כל  שרותי התחזוקה המונעת 

 דו"ח סטאטוס תחזוקתי מפורט.

טכנאי שונים ע"פ דרישות המזמין במסגרת החוזה יספק הקבלן גם שירותי  

 לפעילויות יזומות.

אם במהלך תקופת האחריות, תיקנה החברה ו/או החליפה חלק לקוי או פגום,  

יחול מנין תקופת האחריות על החלק המוחלף או המתוקן מיום השלמת ביצוע 

 התיקון או ההחלפה.

 התקופות יהיו, המכרזמחיר שנת אחזקה נוספת יוגש במסגרת מסמכי  

 בגבולות של שנה, כלומר: שנה, שנתיים וכד'. 

החליט שלא  תוגש אף היא במידה והלקוח (Per call)עלות קריאת השרות  

 קריאת למחיר מתחייבת מובהר כי הקבלןלחדש את הסכם התחזוקה, 

 .החוזה ותום האחריות תקופת סיום לאחר גם השירות

המתקינה )לא על  השרות והתחזוקה למערכות אלו יינתנו באמצעות החברה 

, בכל מקרה מובהר בזאת כי לקבלן הזוכה האחריות ידי קבלני משנה(

 .הבלעדית על המערכת

 .לפעולתה התקינה של כלל המערכת היא מוחלטת קבלןאחריות ה 

יתוקנו ע"י הספק כחלק מאחריותו למערכת ואחריותו  (Bugs)תקלות תוכנה  

 .מו או אי קיומו של הסכםבסעיף זה אינה מוגבלת בזמן ואינה קשורה לקיו

הספק מתחייב כי ימצאו ברשותו חלקי החילוף הנדרשים לביצוע התחזוקה,  

מצב בו יהיה צורך  רייווצבכל תקופותיה, גם עם התחלפות הטכנולוגיה, ולא 
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להחליף את דגם המכשיר כתוצאה ממחסור בחלקי חילוף או לחילופין, לבצע 

 בתוך המערכת.אלתורים 

אית לביטוח מלא של כל אנשיה אשר ייטלו חלק בפעילות החברה תהיה אחר 

 הקשורה למערכת מפני כל מקרה של פגיעה מכל סיבה וגורם. 

 .במועד שיקבע ע"י הלקוח נציגי הלקוח בלבדהשבתה תתבצע ע"פ החלטת  

 החברה תשתמש בחלקי חילוף מקוריים בלבד. 

דכנו בדבר הרלוונטיים עו םהחברה תוודא ביום ביצוע התיקון שכל גורמי 

 קיומה של פעילות החברה.

 כפי שיוגדר בהמשך. עודייכל פעילות תדווח על גבי טופס  

 

 תכולת העבודה 

 האחריות והתחזוקה 

בתקופת האחריות  רותים שיסופקו ע"י הקבלןכאמור לעיל, הש 

וקה יהיו זהים לאילו שיסופקו לאחר מכן במסגרת הסכם תחז

 במידה וייחתם כזה מול הקבלן.

 יכללו השרותים 

 תיקון תקלות )מהסוג שיתואר בהמשך(. 

 חודשים. 6אחת ל  תחזוקה מונעת 

 

 תיקון תקלות: 

האחריות והתחזוקה למערכות יכסו את כל התקלות לאורך תקופות הסכם 

 התחזוקה ותקופת האחריות למעט האירועים הבאים:

 נזק במזיד. 

 נזק הנובע משימוש שלא בהתאם להוראות היצרן. 

 

מובהר בזאת כי האחריות כוללת תיקון נזקים שנגרמו כתוצאה למען הסר ספק 

 מפגיעות ברקים ורעידות אדמה.
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 תחזוקה מונעת על בסיס שוטף 

במהלך כל טיפול, יבדוק הקבלן את מצב כל פריטי המערכת  

 )חומרות ותוכנות(.

במידה ותימצא תקלה, יתקנה ללא כל תמורה אלה אם יימצא  

 שימוש שלא ע"פ הוראות היצרן.כי נגרמה במזיד או כתוצאה מ

בדיקה של מערך המחשוב לרבות, בדיקת בנוסף יבצע הקבלן  

 בסיס הנתונים, ביצוע גיבויים, ניקוי כוננים ודומה.

ת מיועדים להשיג ולמערכ והתיקונים שיינתנושירותי האחזקה  

כפי שמוגדר ע"י יצרני  האת יעדי האמינות והזמינות של

 .המערכות

 

 :בכל טיפולאור מפורט של כל הפעילויות שיבוצעו ע"י הקבלן ילהלן ת 

בקרה, הארקות, בדיקות ה של ציוד ביצוע בדיקת שמישות וכיול 

עם מרכז הבקרה וכל  תקשורתמתח יתר, בדיקות תקינות ה

 בדיקה אחרת נדרשת.

 :יםציודשל החזקה שוטפת אביצוע חידוש וובין היתר  

 .המתכלים 

ים, כתובות גרפיטי המחובלים )מדבקות, סטיקר 

 וכדו'...(

 ומעלים קורוזיה. דיםיחלמ 

 מתיישנים. 

כל סיבה אחרת הדורשת חידוש וטיפול בציוד  

 ובמתקן.

 . outdoorבדיקת שלמות המכלולים  

 בדיקת שלמות המכלולים בארונות הבקרה. 

 בדיקת טיב החיזוקים המכאניים. 

 בדיקת שלמות הכבילה )איגוד ותיעול(. 

 בביצועים.בדיקת ירידה  

 .המוקדבדיקת תפקוד ותקינות מול  

 בדיקת תקינות הארקות. 
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אטימות כל צנרות הכבילה )בתורן, בעמוד,  

בקונסטרוקציה, בתאי המעבר, בתעלות 

 ובצנרות(. 

 תקינות שילוט. 

 ותקינות המערכת והאביזרים: ןניקיו 

 .מצלמות 

 .מחשבים: תחנות עבודה ושרתים 

 .עמדות הפעלה 

  ובקרים.יחידות בקרה 

 .ארונות הציוד 

  במתחם.וכל אביזר מאביזרי כל המערכות 

 ועובדים אנשי קשר 

דרישות תת פרק זה מתייחסות לעבודות ההתקנה, תיקונים ופעילות  

 התחזוקה.

הקבלן ימנה מנהל לקוח מטעמו אשר יהיה אחראי לקשר ללקוח בכל נושא  

 ללא יוצא מן הכלל לרבות הנ"ל.

 ל דבר ועניין יעשו באמצעות מנהל הלקוח. כל פניות הלקוח לקבלן בכ 

 

 תקלותסוגי הגדרת  

 : קריטית/תקלה משביתה 

שלמה שהוגדרה כחיונית ופגיעה מערכת תת פעולת שבגללה נמנעת תקלה 

 בה גורמת לירידה ברמת הביטחון, כגון:

 .הטמ"ס/לחצני מצוקהמערכת תקלה כללית בתוכנת  

 .אינם עובדות מצלמותמה 30%יותר מ 

 

 בינונית:תקלה  

 .מהמערכת 10%קריטית אך משביתה יותר מתקלה שאינה מוגדרת כתקלה 

 

http://www.tandu.co.il/
mailto:tandu@tandu.co.il


 מבע" טכנולוגיות ומערכות ביטחוניות ונדט
 49130ה ותקו-, פתח3963.ד תית אריה, יג', קר 21' יגע כפיים רח

 03-9230668, פקס: 03-9230667': טל
  www.tandu.co.il     tandu@tandu.co.il 

 

 נספח טכנולוגי -  23.2019מכרז  - מוא"ז מטה יהודה

 המפרט הכללי -חלק א' 

 2019 ספטמבר

 79 מתוך  66 עמוד

 
 :רגילה/תקלה משביתה חלקית 

 כל תקלה שאינה מוגדרת כתקלה משביתה.

 

 :מכלול  באותותקלה חוזרת : תקלה מטרידה / חוזרת 

 שעות. 48תקלה אשר תחזור על עצמה יותר מפעם במשך  

יים במשך שבעה תקלה אשר תחזור על עצמה יותר מפעמ 

 ימים.

 החלפת הפריט. מחייבת - מסוים ציוד בפריטחוזרת  תקלה 

 

למען הסר ספק, הסמכות לקבוע לאיזה קטגוריה שייכת התקלה היא של 

 המזמין ולקבלן לא תהיה זכות ערעור על ההחלטה.

 

 ת שרותוקבלה והיענות לקריא 

או בפקס או  טלפוןהמזמין לחברה באמצעות נציג מערכת ידווחו ע"י בתקלות  

שעות ביממה כולל שבתות  24לצורך כך תיערך החברה למתן שרות , דוא"ל

 למעט יום כיפור. וחגים

 שניות. 90זמן ההמתנה המקסימאלי למענה טלפוני לא יעלה על  

ויימסר ללקוח  עם קבלת הודעה על תקלה, תיפתח בחברה "קריאת שרות" 

 מספר תקלה.

מתחם בתאום ואישור הלקוח תוך פרק הזמן טכנאי מוסמך של החברה יגיע ל 

 המוגדר במסמך זה, ויעבוד ברציפות עד לתיקון התקלה.

 .דה המלא של המערכת הינה של הקבלןהאחריות לשמישות ותפקומובהר כי  

 זמינות לקריאות שירות 

 

יחל בתיקון  מתחםמהתקלות הנ"ל, צוות תיקונים שיגיע לעבור כל אחת  

 התקלה ויעבוד ברצף עד לסיום התיקון והשמשת המערכת.

 זמן הגעת טכנאי מרגע קבלת הקריאה )בשעות( סוג תקלה

 6 משביתה

 8 רגילה
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, התקלה עד לסיומו של יום העבודה במידה ולא עלה בידי הצוות לתקן את 

יתייצב הצוות ביום שלמחרת להמשך העבודות וחוזר חלילה עד גמר הטיפול 

 והשמשת המערכת.

סוג הקריאה וקביעת משך הזמן ו/או התיקון, בכפוף לאמור  מובהר בזאת כי 

במפרט זה יקבע בלעדית ע"י המזמין או נציגו, וקביעתו תחייב את הקבלן ללא 

זכות ערעור מצדו. כמו כן, במידה וקצב העבודה לא יספק את המזמין הוא 

 יהיה רשאי לדרוש מהקבלן הגדלת צוות העובדים ו/או שעות העבודה.

שעות  24מחויב במתן מענה ע"פ לוחות הזמנים המפורטים לעיל הקבלן  

 .למעט יום כיפור ביממה, ביום חול, שבתות וחגים

 

 אמצעים וציוד 

להצטייד בכלי עבודה ומכשירי מדידה כפי שמופיע בהוראות לצורך ביצוע העבודה על הקבלן 

 היצרן/ספרי התחזוקה של המערכות המותקנות.

 

 שיטת ביצוע התיקונים 

כדי להשיג זמני השבתה מינימאליים לתיקון התקלות, תתבסס שיטת  

 האחזקה על החלפת מכלולים כגון:

 .החלפת מצלמה 

 החלפת מודולים שלמים. 

 החלפת צמות חוטים. 

 וכדומה... 

 

 החלפת מכלולים שלמים חייבת באישור המזמין טרם ביצוע. 

 

דבר שברשות הקבלן צריכים למען הסר ספק, לא יבוצעו תיקוני מכלולים באתר! משמעות ה

 להימצא חלפים בדמות מכלולים שלמים להחלפה במסגרת התיקון.

חל איסור חמור על הקבלן להוציא מהמתקן כל אמצעי אוגר מידע. במקרה ואמצעי מסוג זה 

 התקלקל ותיקונו מחייב את העברתו למעבדה, האמצעי יושבת ויוחלף בחדש.
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 דרישות טכניות 

 המונעת שעל הקבלן לבצע כחלק מהאחזקה השוטפת:להלן פעולות האחזקה  

תחזוקה מונעת תכלול את כל הפעולות היזומות הנדרשות  

 במצב תקין.המערכות לאחזקת 

במידה ובמהלך טיפול שוטף תתגלה תקלה שמשמעותה  

 החלפת מכלולים, היא תתוקן במסגרת הטיפול.

ת איכין תוכנית עבודה שנתית לאישור המזמין שבה יציג  הקבלן 

 מועדי הביקורים במשך כל השנה.

לאישור המזמין טפסי בדיקה המכילים את  הקבלןכמו כן יגיש  

 .פעילות התחזוקה שבכוונתו לבצע בכל טיפול

 

לצורך מתן שרות אחזקה מונעת, מחויב הקבלן בביצוע הפעולות  בכל הגעה 

 המפורטות מטה, לפחות:

 .Outdoorשלמות מכלולי ניקוי ו 

 .Indoorשלמות מכלולי  

 הבקרה.ובחדר שלמות המכלולים בארון  

 טיב החיזוקים המכאניים. 

 שלמות הכבילה )איגוד ותיעול(. 

 תקינות הציוד והאביזרים התומכים בארונות הבקרה. 

 תקינות הציוד והאביזרים בחדרי הבקרה. 

 , כגון זמן תגובה.בדיקת ירידה בביצועים 

 תקינות הארקות. 

 .אטימות כל צנרות הכבילה 

 נות שילוט מכלולים וכבלים.תקי 

 תיקון וצביעת נקודות חלודה. 

 

להכין ולהגיש לאישור המזמין טפסי בדיקה אשר יכילו את כל  על הקבלן 

 הפעילויות שיבוצעו במהלך כל ביקור במסגרת האחזקה המונעת. 

טפסים אלו )לאחר שיאושרו( ישמשו כרשימת תיוג לביצוע הביקורות  

  לאחר ביצוע.השוטפות ויוגשו למזמין 
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כל הפעילויות הנ"ל הינן במסגרת תכולת העבודה והחוזה ולכן לא ישולם  

 .במענה כל תוספת כספית מעבר להצעתו לקבלן

 

 בדיקות לביצוע לאחר גמר התיקון 

כל התיקונים אשר יבוצעו למערכת יהיו על פי הנדרש במסמך  

 זה, על פי הוראות היצרן.

ומכאנית של כל פריט החברה תבצע בדיקת תקינות חשמלית  

 לאחר תיקונו.

 . ציודתבוצע בדיקה כללית ויסודית של תפקוד כל ה 

 הבדיקה תבוצע כשהמערכת מוזנת במתח הרשת. 

יצרן  ספרותתוצאות כל הבדיקות חייבות להתאים לנדרש ב 

 .הציוד

 

 השבתה 

 .השבתה תתבצע ע"פ החלטת מטה המזמין בלבד

 

 אבטחת איכות, פיקוח ובחינה 

תסמיך עובד )או עובדים( כמבקר איכות לעבודות התחזוקה החברה  

 והתיקונים. על העובד להיות בקיא בנוהלי אבטחת איכות של החברה.

כל מכשיר/פריט שיטופל ע"י החברה ייבדק ע"י מבקר האיכות. חתימתו,  

 תשמש אישור לתקינות הציוד ולאחריות החברה לטיפול.

קה חזותית וכן בדיקת תקינות הבחינה תכלול )בהתאם לסוג הפריט( בדי 

 הציוד ועמידתו בדרישות המסמכים הישימים ובתיקני הבטיחות המקובלים.

בסמכות נציגי המזמין, לבצע בחינה ובקרת איכות של עבודות החברה, בנוסף  

את לבחינה שבאחריות החברה. החברה תסייע לנציגי המזמין לבצע 

 הביקורת הנ"ל.

רה וכל ליקוי שיתגלה ברמת האחזקה יתוקן ממצאי הביקורת יחייבו את החב 

  באופן מיידי ע"י החברה, בהתאם להנחיות המזמין.
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 דוחות 

 הקבלן מחויב בהגשת דו"ח לאחר ביצוע הפעילויות הבאות: 

 תיקון תקלה משביתה ורגילה בעקבות קבלת קריאת שרות. 

 ביצוע טיפול תחזוקתי שוטף ע"פ התוכנית השנתית. 

 

לאחר סיום התיקון או פעולת  משבועעל הקבלן להגיש את הדו"ח לא יאוחר  

 התחזוקה.

ח תקלות חודשי המפרט את כל התקלות "דוכמו כן, הקבלן יגיש לנציגי הלקוח  

, בין היתר מספר תקלה, מועד פתיחהשנפתחו ונסגרו בחודש האחרון הכולל 

מובהר אי  ושעה(. תאריך ושעה, סטטוס, תאור הטיפול, מועד סגירה )תאריך

הגשת הדו"ח החודשי עלולה לגרום לעיכוב בתשלום לקבלן והינה תנאי 

 לתשלום.

 

 )מחירים לפני מע"מ( פיצויים מוסכמיםטבלת  

 סכום ש"ח
 הנושא / הליקוי

 פיצוי מוסכם ליחידה לכל מקרה

מס' 

 סד'
 סכום ש"ח

 הנושא / הליקוי

 פיצוי מוסכם ליחידה לכל מקרה

מס' 

 סד'

 ליום 1,000 6 הפרת בטיחות 3,000
אי ביצוע העבודה בתוך פרק 

 הזמן שנקבע לכך
1 

1,000 
 לכל במועד לתשתיות נזק תיקון ביצוע אי

 מקרה
7 500 

העסקת עובד בניגוד להוראות 

 המנהל
2 

 1,000 עד
 נשוא התחייבות או/ו הוראה של קלה הפרת

 זו בטבלה מוגדרת שאיננה ההסכם
8 1,000 

 הגעה לקריאת שירות אי 

 )ליום(

3 

 3,000 עד
 התחייבות או/ו הוראה של חמורה הפרת

 .זו בטבלה מוגדרת שאיננה ההסכם נשוא
9 1,000 

אי ביצוע הנחיה שהועברה 

לקבלן, בכתב, על ידי המפקח, 

 בדבר תיקון לקוי על פי המפרט

4 

 5 תיקון ליקוי בטיחותי אי 1,000 10 המפקח רצון לשביעות שלא העבודה ביצוע להפרה  1,000

 

 יקוזזו מהתשלום השוטף המשולם לקבלן. הפיצויים המוסכמים 

 שעת איחור תיחשב מהדקה הראשונה של תחילת כל שעת איחור. 
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 בדיקות קבלה 

 בדיקות סופיות 

 .הוחלפו/תוקנו/שודרגו/שהותקנוכל המערכות במסגרת התהליך, ייבדקו  

 קבלןסופית אשר ייכתב על ידי ההבדיקות ייעשו על פי נוהל וטופס בדיקה  

 .תיק התכנוןויוגש כחלק בלתי נפרד מ

 .המפרטתחייב לעמידה בכל דרישות הקבלן מ 

 אישור כל התקנה מותנה בעמידה בכל הבדיקות. 

, חשמלית וכן כל בדיקה נוספת תפונקציונאליהבדיקות יכללו בדיקה ויזואלית,  

 המפרט.לפי דרישת המזמין לעמידת פריטי הציוד בדרישות 

 הבדיקה תבוצע לאחר ההתקנה וגמר ביצוע תהליך האינטגרציה. 

 המערכת תוכרז מבצעית ותימסר רשמית ללקוח רק לאחר שאושרה על ידו. 

רק לאחר קבלת אישור הקבלה תחל תקופת האחריות )בדק( למערכת ויבוצע  

 התשלום לקבלן.

סיים את  למען הסר ספק מובהר בזאת כי אם חלילה לאחר שהקבלן יצהיר כי 

כל העבודות והמערכת ערוכה ומוכנה לבדיקות הקבלה, יסתבר שלא כך 

הדבר מאחר ויימצאו ליקויים וחוסר התאמה לדרישות המפרט )רג'קטים(, אזי 

 יידרש הקבלן לבצע את כל התיקונים הנדרשים ע"פ הנחיות הלקוח.

, לאחר גמר השלמת ביצוע התיקונים הנ"ל, תבצע וועדת הקבלה מבדק חוזר 

 וחוזר חלילה עד אשר יושלמו כל הדרישות באופן מלא.

למען הסר ספק מובהר בזאת בשנית כי לא יועבר תשלום לקבלן ותקופת  

האחריות לא תחל לפני מתן אישור סופי למערכת גם אם תקופת התיקונים 

 תימשך זמן רב.

השלמת כל הדרישות תהווה תנאי קשוח ובלתי מתפשר לביצוע התשלום  

 חילת תקופת האחריות.לקבלן ולת
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 הרצת מערכת 

 תחל לאחר אישור בדיקות הקבלה. תקופת הרצת המערכת 

 תימשך כחודש ימים.  הרצת מערכתתקופת  

במהלך תקופה זו יחל הלקוח להשתמש במערכת וילמד את אופן תפקודה  

 כמו גם את מגבלותיה. 

לביצוע כל בסיום התקופה יופק ע"י המזמין דו"ח מסכם. הקבלן מחויב יהיה  

 השינויים הנדרשים אשר יתבקשו מדו"ח זה.

 בתקופה זו, בכל מקרה, כל תרחיש שיוגדר במערכת ניתן יהיה לשינוי.  
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 תיעוד טכני 

 תיעוד מקיף כמפורט להלן. קבלן גיש היעם גמר העבודות  

 ועל גבי מדיה אלקטרונית.מודפסים  התיעוד יימסר בשלושה עותקים 

 התכנון בתוספת העדכונים בהתאם להבדל בין התכנון לביצוע.התיעוד יהיה למעשה תיק  

 תיק מערכת 

 אור המערכת המסופקת.ית 

 הוראות הפעלה לכל מכשיר )כולל התרשימים הדרושים( ולתוכנה. 

 הוראות אחזקה, בדיקה ואיתור תקלות פשוטות. 

 .חדש שסופק מפרטי יצרן מקוריים עבור ציוד סטנדרטי 

 האחריות שבמפרט זה )לפחות(.כתב אחריות על פי תנאי  

 נוהל בדיקת קבלה וטופס בדיקה סופית. 

 .קבלן אישור אבטחת איכות של החברה על הציוד שסופק ע"י ה 

 SDK .לכל פריטי הציוד 

 

 תיק אתר 

 אשר יכלול: AS-MADEיימסר תיק אתר 

רשימת ציוד אלקטרוני, מכני, וכבלים שהותקנו באתר לרבות כמויות, מספרי  

 והערות. יצרן/שרטוט

 על גבי שרטוט. אמצעים במתחםתכניות מיקום ופריסת  

כניות התקנת תשתית החשמל לרבות הארקות כולל דו"ח ביקורת ואישור ת 

 מוסמך. ראשי הפעלה ע"י בודק חשמל

תכנית לעבודות הבינוי שבוצעו באתר כולל אישורי קונסטרוקטור ובדיקות  

 בטון אם בוצעו באתר.

 ות לפריסת זיווד פריטי המערכת והקישוריות ביניהם.ניאתכניות חשמליות ומכ 

 התוויית אזורי כיסוי כל האמצעים שהותקנו ע"ג מפה. 
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 מסירת התיעוד 

 תיעוד המערכת יאושר ע"י המזמין ו/או נציג מטעמו. 

 .)טקסט( A4העתקים מודפסים בפורמט  3-התיעוד יסופק ב 

  A3\2\1\0כניות יסופקו בהתאם לגודלן בפורמט ת 

 , עותק מן התיעוד ע"ג מדיה אלקטרונית.קבלן ספק הי בנוסף 

יום לפני מועד הבדיקה הסופית  14לפחות  הלקוחהתיעוד יימסר לנציג  

 למערכת.

 אישור קבלה עבור המערכת מותנה באספקת התיעוד ואישורו. 

 למען הסר כל ספק הציוד המסופק לא יאושר ללא אישור התיעוד שיוגש. 

 

 תיעוד מצב קיים בשטח 

כחלק מהשירותים שהקבלן מספק ללקוח, רשאי הלקוח להזמין תיק תיעוד  

למצב הקיים באחד מאתריו. כמו כן, בכל אתר בו הקבלן יבצע עבודות בו יש 

מצב טכנולוגי קיים, הוא ימפה גם את האמצעים הקיימים כחלק מתיק 

 התיעוד.

 תיק תיעוד למצב טכנולוגי קיים יכלול לכל הפחות: 

 קיימיםציוד אלקטרוני, מכני, וכבלים ש הציוד כל סוגי רשימת 

 .כמויותשם יצרן, דגם, מק"ט, מיקום התקנה ו באתר לרבות

 גרסאות תוכנה לתוכנות המותקנות. 

)שרטוט  על גבי שרטוט מתחםאמצעים בתכניות מיקום ופריסת  

 לא אדריכלי(.

 .תכניות התקנת תשתית החשמל 

פריטי המערכת ניות לפריסת זיווד אתכניות חשמליות ומכ 

 והקישוריות ביניהם.

 זורי כיסוי כל האמצעים שהותקנו ע"ג מפה.התוויית א 

 

 תיק התיעוד למצב קיים יימסר ע"פ ההנחיות לעיל. 

התמחור לסעיף זה בכתב הכמויות יהיה לפי כמות האביזרים אותם הקבלן  

נדרש לתעד. הקבלן נדרש לתמחר עלות תיעוד של פריט וכך יחושב הסכום 

 ל לכל את בו נדרש לבצע תיעוד של המצב הקיים בהתאם לגודלו.הכול
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 הדרכה והשתלמויות 

לרמה שתאפשר להם הלקוח הקבלן מתחייב להכשיר צוות של אנשי תפעול ותחזוקה מטעם  

 תפעול שוטף של המערכות.

 לפחות קורס הדרכה אחד. במסגרת הפרויקט תערוך החברה 

 אנשים. 5בכל הדרכה ייטלו חלק עד  

 אשר יקבע את המשתתפים. נציגי הלקוחייקבעו ויתואמו ע"י  ביצוע הקורס מועדי 

 לדאוג לכל עזרי הדרכה כגון: קבלן באחריות ה 

 .מקרן וידיאו 

 .מחשב 

 .מסך הקרנה 

 .חוברת הכוללת את החומר הנלמד 

 .כלי כתיבה 

 וכדומה. 

 

 ההדרכה תכלול את הנושאים הבאים )לפחות(: 

 מבנה המערכת. 

 תכונות המערכת. 

 אופן הפעלת המערכת. 

 נוהלי עבודה. 

 איתור תקלות. 

 תרגולי הפעלה מסכמים בשוטף ובאירוע לרבות איתור תקלות. 

 וכדומה. 

 

שתהייה מבוססת על הספרות הטכנית אשר הוכנה עבור  ,כין חוברת ההדרכההקבלן י 

 במסגרת תיק התכנון. המערכת

 ילת הדרכה. שבועיים לפני תחהלקוח תוגש לאישור נציגי  חוברת ההדרכה 

 הלקוח.עדכן את התוכנית על פי הערות נציגי יתקן והקבלן י 

 בנוסף, יימסר קובץ חוברת ההדרכה )לאחר אישורה( ע"ג מדיית מחשב. 

 הקורס יועבר על ידי הצוות ההנדסי אשר תכנן והתקין את המערכת. 
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 בכל קורס ימסור המדריך את חוברת ההדרכה לכל אחד מהמשתתפים. 

עלויות ההדרכות יהיו מגולמות במחירי הפריטים ע"פ כתב הכמויות ולא תשולם על כך  

שא בכל ההוצאות יהקבלן ילקבלן כל תמורה נוספת. למען הסר ספק מובהר בזאת כי 

 הכרוכות בביצוע ההדרכה.
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 הנחיות כלליות לתמחור 

 הנחיות לתמחור 

 התקנה. על כן הצעת המחיר הינה לאספקה, turn keyהפרויקט הינו מסוג  

קומפלט של כל הנדרש במפרט הטכני לפעולה מושלמת של  ותחזוקה

 המערכת ע"פ הדרישות.

האמור לעיל מתייחס לכל מהלך הפרויקט ולמשך כל תקופת האחריות  

לאחר  במסגרת חוזה חדש באם ייחתם מול הקבלן -והתחזוקה העתידית 

 תום תקופת האחריות.

 

 ות מיוחדות לתמחור שירותי אחריות ותחזוקה למערך הקייםהנחי 

כאמור לעיל, הקבלן נדרש לתמחר שירותי אחריות ותחזוקה קומפלט למערך  

 הקיים

התמחור כולל את כל שירותי התיקונים הנדרשים כמפורט בפרק אחריות  

 ותחזוקה

 חודשים( לכלל המערך קומפלט 12התמחור הינו לשנה ) 

ילוף, שעות טכנאי, עבודה בגובה )באמצעות התמחור כולל חלקי ח 

 במה/מנוף( וכל פעולה תחזוקתית וככל שיידרש.

 

 לתמחור מצלמות ואביזריהן הנלוויםהנחיות מיוחדות  

יכלול את מחיר הזיווד,  -  Domeו Bulletהמחיר למצלמות קבועות במארזי  

 אביזרי ההתקנה והעדשה.

את מחיר אביזרי התקנה בלבד יכלול  - Boxהמחיר למצלמות קבועות במארז  

 כאשר העדשה והזיווד יתומחרו בנפרד.

יכלול את אביזרי ההתקנה, הזיווד  Domeהמחיר למצלמות מתנייעות במארז  

 והעדשה למעט מקרים חריגים כגון התקנה בגג המבנה או בחניון.
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 לתמחור תשתיות תומכותהנחיות מיוחדות  

ית בכתב הכמויות בסעיפים של עבודות התשתעל המציע לקחת בחשבון כי ב 

תידרש שוחת חציבה/חפירה, השחלה ושיקום בכביש/מדרכה/שטח גן 

 , תמחור השוחות יבוצע בנפרד.מטר 50כל תקשורת ע"פ המפרט 

 

 בכתב הכמויות מתבקשים המציעים 

 שנים. 3כולל התקנתו ושירותי אחריות ותחזוקה ל לתמחר עלות לכל פריט 

 קומפלט למערך הקיים. לתמחר עלות אחריות ותחזוקה 

, מתייחס להערכת לתמחר עלות של שנת אחריות ותחזוקה נוספת )באחוזים( 

 .אחריות למערכות חדשות שיותקנו ע"י הקבלן בלבד

 לתמחר עלות הכנת תיק תיעוד לאתרים קיימים )לפי תיעוד אביזר(. 

 .Per Callלתמחר עלות שעת טכנאי  

 הכמויות.לרשום את הסה"כ הסופי ע"פ כתב  

 

למען הסק ספק מובהר בזאת כי הלקוח לא מחויב להזמין את כל הפריטים המתומחרים 

 בכתב הכמויות או כל כמות שהיא.

מפריטיה לא יעמדו בדרישות הטכניות המפורט בחלק ב'  15% -מובהר כי הצעתה שיותר מ

 של מכרז זה, דינה להיפסל.

 

רישות הטכניות, יידרש המציע להחליף מהפריטים המוצעים לא יעמדו בד 15%הצעה שעד 

את הפריטים שאינם מאושרים לפריטים חלופיים, כאלו שעומדים בדרישות הטכניות וזאת 

 מבלי לשנות את מחיר הפריט המוצע.

מהפריטים יעמדו בדרישות  100%במידה ולאחר הגשת המפרטים המעודכנים, עדיין לא 

 הטכניות, הצעה זו תיפסל.
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 תכולת המחיר 

 ר כל פריט יכלול את: מחי 

 אספקתו. 

 התקנתו. 

אספקת כל האביזרים הנחוצים להפעלתו והתקנתו ע"פ דרישות  

ספקי , מחברים, אביזרי התקנה, פרט לרבות: כבלי מגשריםהמ

 וכדומה. קופסאות הסתעפות ,כוח ,מחברים

 

 לגבי עבודות ובינוי כגון התקנת תעלות תקשורת בתוך ומחוץ למבנה וכדומה: 

לתמחר על בסיס מחיר למטר בהתאם לכתב  בלןנדרש הק 

 הכמויות.

בכתב הכמויות מוגדרים על בסיס הערכה.  המרחקים המוגדרים 

 התמורה שתשולם בפועל תהיה ע"פ מדידה לאחר ביצוע.
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