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 הוראות ותנאים כלליים  - מסמך א'

 2021/11פומבי  מכרז

 הזמנה להציע הצעות

 טכנולוגיים ניטור אמצעי והצבת לשליטה אזורי מוקד  הקמת

 
 

 אשר לא יוחזרו בשום מקרה. ₪  5,000  – עלות חוברת המכרז

סיור המציעים יצא ממשרדי האשכול בקיבוץ    .10:00בשעה    12/04תאריך ,  יום ב'  –  )חובה(  סיור מציעים

 כברי.

   12:00 שעהעד ה , 18/04תאריך   ,א'  יום – שאלות הבהרהועד אחרון להגשת  מ

 .  22/04תאריך  ה, יום  – תשובות לשאלות הבהרהמועד אחרון למתן  

 . 13:30 שעהעד ה , 12/05תאריך  ד', יום – להגשת ההצעותמועד אחרון  

 .בקיבוץ כברי  משרדי האשכול  – תיבת המכרזיםמיקום 

 .14:30בשעה  ,12/05תאריך  ,ד' יום – תיבת המכרזיםמועד פתיחת 

 בקיבוץ כברי.  משרדי האשכולפומבית ותהיה בפתיחת תיבת המכרזים הינה 

הערבות תהיה .  ₪  75,000  בלבד על סך  הצעה  הגשת  עבורערבות בנקאית    -  להצעה  סוג וסכום הבטוחה

 . 30.06.2021 תוקף עד ליוםב

 

 הגדרות: .1

 מ; "אשכול גליל מערבי בע   -המזמין  \האשכול 

נהריה,     -רשויות האשכול  עכו,  עיריית  מעלותהמועצה  העיריית  עיריית  אשר,  מטה  - אזורית 

ג'אן,  המועצה  התרשיחא,   בית  יוסף,  המועצה  המקומית  מעלה  אזורית 

מקומית  המועצה  ה  ,מקומית חורפישהמועצה  המקומית שלומי,  המועצה  ה

מועצה  המקומית פסוטה,  המועצה  המקומית מזרעה,  המועצה  הכפר ורדים,  

, וכן כל רשות  ומית תעשייתית מגדל תפןמקהמועצה  והמקומית מעיליא  ה

שתצטרף לאיגוד בתקופת הזכייה עם הזוכה במכרז, וכן אשכול גליל מערבי  

 מ ואשכול גליל מערבי בע"מ;"בע

   קיבוץ כברי;   -משרדי האשכול  

ידי האשכול כאחראי לפקח על ביצוע העבודות נשוא מכרז  -י שיתמנה עלמ -  המפקח

  זה;

   הקבלן הזוכה במכרז זה;      -המציע  \הקבלן 

 קבלן משנה שיתקשר עם הקבלן הזוכה במכרז זה לצורך מתן שירותים;         -קבלן המשנה 
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הפעלת  שליטה    חדר   -מוקד אזורי    באמצעים   בשילוב  אנושיות  עבודה  עמדותהמאפשר 

 .ובקרה שליטה לניטור  טכנולוגיים

ו/או  טכנולוגי    מערך - אמצעי שליטה ובקרה  מרחוק  בשליטה  סנסורים  הפעלת  המאפשר 

 אטונומיים המאפשרים ניטור, צפייה, כריזה והפעלת יחידות תגובה.  

__ ; 

להקמת מוקד אזורי לשליטה והצבת אמצעי ניטור  נשוא הסכם זה    עבודותה  - העבודות

בעי ו/או כמקובל ו/או  באופן טמאספקתם והתקנתם  וכל הנובע    , טכנולוגים

דין   כל  ע"פ  גוף    לרבותכמתחייב  כל  של  וכיו"ב  הנחיות  נהלים,  כללים, 

ממשלתי או מוסדי, בין כפי שחל במועד חתימת הסכם זה ובין כפי שיחול  

העבודות   כל  וכן  ההתקשרות,  תקופת  במשך  לעת  מעת  שישונה  ו/או 

עבור האשכול, והכל    לבצע על פי מסמכי החוזה   הקבלןוההתחייבויות שעל  

 .כמפורט במסמכי מכרז זה ונספחיו

 . הקבלןבכתב ותועבר ל פקחתכנית עבודה שתוכן ע"י המ    - תכנית עבודה

ימי ראש השנה, יום כיפור, חג ראשון של סוכות, שמיני עצרת, חג ראשון    2 -  מועדאו  חג

שבועות פסח,  של  שביעי  פסח,  העדות    של  הנוצרית  וחגי  המוסלמית, 

 מובהר שבמכרז זה יום העצמאות לא נחשב כיום חג.  .והדרוזית

המחיריםאו    המדד המרכזית    -   מדד  הלשכה  ידי  על  המתפרסם  )כללי(  לצרכן  המחירים  מדד 

 לסטטיסטיקה או כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו. 

 .  15.04.2021המדד שיפורסם ביום  - המדד הקובע 

 

 כללי  .2

ל  האשכול .2.1 פלטפורמה  בין  מהווה  פעולה  מקומיות  13שיתוף  נהריה,   –  רשויות  עיריית 

מקומית  המועצה  ה תרשיחא,  -אזורית מטה אשר, עיריית מעלותהמועצה  העיריית עכו,  

מקומית  המועצה  המקומית שלומי,  המועצה  האזורית מעלה יוסף,  המועצה  הבית ג'אן,  

מקומית המועצה  הומית מזרעה,  מק המועצה  המקומית כפר ורדים,  המועצה  ה   ,חורפיש

מעיליא  המועצה  הפסוטה,   תפןהמועצה  והמקומית  מגדל  תעשייתית  )להלן:    מקומית 

(. בתקופת הזכייה עם הזוכה במכרז ייתכן ויהיה שינוי בהרכב רשויות  "רשויות האשכול"

 האשכול, וכל רשות מקומית שתצורף לאשכול תכלל בין רשויות האשכול. 

כלכלי  האשכול  .2.2 פיתוח  לקדם  במטרה  ולקדם  -הוקם  אזורי  משאבים חברתי   איגום 

מוניציפאלייםו זאת,שירותים  עיקרון    .  ו לאור  לגודל  היתרון  אפקטיביות  ניצול  הגברת 

  . במתן השירותים הציבוריים

. שיתוף פעולה אזורילשורה של רשויות בישראל אשר יוזמות  פותמצטררשויות האשכול  .2.3

הקמת   כולל  זה  את תהליך  ישמשו  טכנולוגיים אשר  ניטור  והצבת אמצעי  אזורי  מוקד 

האשכול טכניים רשויות  תנאים  ולקבוע  הפרויקט  היקף  את  להגדיר  בא  זה  מפרט   .

 הזוכה.    הקבלןהסופי שיסופק על ידי  שירותמינימאליים לאיכות הביצוע וה
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 :אופן תשלום התמורה .3

בתוך   .3.1 תשולם  העב  45התמורה  כל  ביצוע  סיום  מיום  והכל יום  המוגדר,  לפרויקט  ודות 

 בהתאם להוראות המכרז והסכם הקבלן המצורף אליהם.

בסעיף   .3.2 האמור  ש  3.1למרות  מכיוון  ע"י    90%- לעיל,  ממומנת  הזוכה  לקבלן  מהתמורה 

ו הסביבה  להגנת  רשויות    10%-המשרד  ע"י  ממומנים  הניטור  אמצעי  עבור  מהתמורה 

ימי עסקים מיום קבלת החלק   10עד  האשכול, רשאי האשכול לדחות את התשלום לקבלן  

יום מיום    150ובלבד שישלם את מלוא התמורה עד    הממומן מהמשרד להגנת הסביבה,

 קבלת החשבון מהקבלן. 

 

 שירותים והיקף המכרזתיאור ה .4

טכנולוגיים כאמור    מכרז .4.1 ניטור  והצבת אמצעי  אזורי  מוקד  במפרט המינימום להקמת 

 , וכמפורט להלן: למכרז זה 3- שבנספח ב

לתתי  .4.1.1 לרכיבי המערכת הנדרשים,  מפורט  ולאופן האינטגרציה  -תכנון  המערכות 

והמתוכננים   המותקנים  הרכיבים  כל  ובין  בנפרד  פרויקט  בכל  כל הרכיבים  בין 

 המכרז. לאורך חיי  

ביצוע הפרויקטים המוגדרים במסגרת המכרז על סמך כתב הכמויות, תוך עבודה   .4.1.2

 ברציפות ובמספר מוקדים במקביל, עד למסירה מלאה למזמין. 

 מתן אחריות, שירות ותחזוקה לציוד נשוא מכרז זה.  .4.1.3

 כל האמצעים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו חדשים ומהדגם האחרון של ספקי האמצעים.  .4.2

ולטפל בתקלות על פי הדרישות    ,מתחייב לתת שירות, לספק חלקי חילוף  הזוכה במכרז .4.3

 במסמכי המכרז.  המפורטות

הקבלן ייתן אחריות מוצר ולעבודות ההתקנה למשך שלוש שנים לפחות, הכוללות אחזקת  .4.4

 ידו.-כל המתקנים שהותקנו על 

רשויות  ההתקשרות  היקף   .4.5 להחלטת  בהתאם  לפי האשכול  יקבע  רשאית,  רשות  וכל 

ובהתאם עם האשכול    התקשרותשיקול דעתה הבלעדי, להגדיל או להקטין את היקף ה

לפיכך    לכך תגדל או תקטן התמורה, בכפוף ובהתאם לתנאים המפורטים בהסכם זה.

כל העבודות   ביצוע  להזמין את  אינו מתחייב  כי האשכול  בזאת,  הן אמצעים   –מובהר 

 והכל תלוי ברשויות האשכול.  טכנולוגיים והן המוקד, או את חלקן או בכלל, 

בנוסף, המשרד להגנת הסביבה מממן את התמורה לביצוע העבודות בתקציב מאושר עד  .4.6

 במועד   אך. האשכול פועל להארכת תוקף ההרשאה התקציבית,  2020לסוף שנת תקציב  

יחד עם זאת, האשכול פועל למציאת מקורות   .ההארכה  התקבלה  טרם  זה  מכרז  פרסום

 למימון העבודות, מקורות שטרם נמצאו.תקציביים אחרים 
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 תנאי סף להשתתפות במכרז  .5

התנאים   בכל  ההצעות,  הגשת  במועד  העומדים,  מציעים  ורק  אך  זה  בהליך  להשתתף  רשאים 

 הבאים, במצטבר: 

 תאגיד רשום המתנהל על פי דין.יחיד רשום בישראל או המציע הינו  .5.1

נמצא בהקפאת הליכים ו/או בהליכי כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או פשיטת   אינוהמציע   .5.2

 .רגל

תקן   .5.3 תחזוקה     9001/9001ISOבעל  התקנה,  שירות,  ייצור,  הבאים:  הנושאים  עבור 

 . ISOותהליכים מגוף מוסמך ליתן אישורי  

המחזור  ה .5.4 שלהכספי  האחרונות    שנתי  שנים  משלוש  אחת  בכל    מעל   2020-2018המציע 

הנובע מתחום הקמת מוקד אזורי והצבת אמצעי ניטור    ₪ )לא כולל מע"מ(  10,000,000

 טכנולוגיים. 

5.5. ( בשלוש  ביצע  )3המציע  האחרונות  השנים  ובקרה  2020-2018(  שליטה  מוקד  הקמת   )

ם לפרויקט זה, כאשר המוקד לקוחות דומילשני והצבת אמצעי ניטור טכנולוגיים לפחות 

 ( עמדות שליטה ובקרה. 3כולל לפחות שלוש ) 

מוקדי שליטה ובקרה, מערכות טמ"ס חיצוניות למיגון    –בסעיף זה "פרויקטים דומים"  

 . רשויות מקומיות, ישובים, מפעלים, אתרים, מחנות צה"ל וכיו"ב

חיצוניות"   טמ"ס  "מערכות  זה  סעיף  הקלט  –לענייו  מערכות  מערכות  הכוללות  ה, 

 . אנליטיקה וממשק למערכת שו"ב, שהתקנתן הסתיימה

אלו,   סף  תנאי  אישורלהוכחת  להצעתו  יצרף  בנפרדהמשתתף  לקוח  מכל  להוכחת  ,   ,

, ובלבד 11-מסמך אחר שאינו נספח א, או  11-נספח אהניסיון כאמור בנוסח האישור שב

 .שיצרף המציע להצעתויופיעו גם במסמך   11-שכל הנתונים המופיעים בנספח א

השנים שקדמו לפרסום המכרז, קרי    4- פרויקטים, ב  2בעל ניסיון קודם ומוכח של לפחות   .5.6

יפחת מ2020-2017 כולל מע"מ( בישראל,   2,000,000-, בהיקף שלא  )לא  ₪ לכל פרויקט 

 הכוללים:

)עשרים וחמש( מצלמות קבועות בתנאי    25- ו  ממונעות  מצלמות(  חמש)  5  לפחות .5.6.1

 . חוץ

שתי תחנות עבודה    הכוללת"ס  הטממערכת    עלשליטה ממוחשבת מרכזית    תמערכ .5.6.2

 .תוכנה ממשק באמצעות GUIהמופעלות דרך תוכנת שו"ב  

  בתנאי   אופטיים  סיבים  גבי  על  ייעודית  תקשורת  רשת  או/ו אלחוטית    תקשורת .5.6.3

 . חוץ

 .לפחות מצלמות)שלושים(  30-ל  דיגיטאלית הקלטה מערכת .5.6.4

 . לפחות  מצלמות( חמש) 5-חיצוני ל  VMDאו  אנליטיקה מערכת .5.6.5
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( הכולל מערכת שו"ב )שליטה ובקרה( שנמסרה  ללקוח  1ביצוע של לפחות פרויקט אחד ) .5.7

משנת   אחד    2017החל  לפחות  לכלול  חייב  מופעלת(  )תוכנה  פרויקט  כל  כאשר  ואילך, 

 מהסעיפים הבאים:

 ( פועלת.GIS)מערכת   GISתוכנה מבוססת מפות גרפיות  .5.7.1

( תחנות עבודה לפחות ברשת  2מערכת שליטה ממוחשבת מרכזית הכוללת שתי ) .5.7.2

 הכוללת שכבות תאצ"ות ואו מפות כנדרש.   GUI)כמוזכר לעיל( מבוססת 

עוד    התממשקות  .5.7.3 לפחות  בנוסף  ומערכ  2מוכחת  חיצוניות  מערכות  מתוך  ת 

 למערכת טמ"ס:

 חובה.  – NVRמערכת טמ"ס עם מערכת הקלטה דיגיטלית מסוג  .5.7.3.1

 מערכת אחת היא מערכת בקרת כניסה ממוחשבת.  .5.7.3.2

 מערכת אחת היא מערכת גילוי פריצה ומצוקה ממוחשבת. .5.7.3.3

 מערכת אחת היא מערכת כריזה.  .5.7.3.4

 על המציע להיות מעסיק של לפחות:  .5.8

  בתחומים ,  מהנדס  עםשנה לכל הפחות    שלמהנדס או התקשרות חוזית    (1אחד ) .5.8.1

 . ואו תקשורת מחשבים ואואלקטרוניקה   ואושל חשמל 

5.8.2. ( הנדסאים או התקשרות חוזית של שנה לכל הפחות עם    טכנאים או  (3שלושה 

( מחשבים    (3שלושה  תקשורת  של  בתחומים    ואואלקטרוניקה    או/והנדסאים 

 . מחשבים

,  לעיל  המפורטים  בתחומים  מהנדסים  עם  חוזית  להתקשר   או  להעסיק  ניתן)

 .( הנדסאים במקום

מציע המחזיק חלקי חילוף וכל ציוד אחר נדרש לשם מתן שירותי אחזקה ותיקון לאמצעי   .5.9

 הבקרה והניטור נשוא מכרז זה. 

חוק )להלן: "   1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ומציע עומד בדרישות לפי  ה .5.10

 "(, כדלקמן: עסקאות עם גופים ציבוריים

ול ספרים כדין בהתאם להוראות  בעל אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניה .5.10.1

 . 1975-פקודת מס הכנסה )נוסח חדש( וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו

בעל אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר דיווח לפקיד שומה על הכנסותיו   .5.10.2

- ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף התשל"ו

1975 . 

לחוק עסקאות גופים ציבוריים לעניין תשלום   1ב2- וב  2  פיםמציע עומד בדרישות סעיה .5.11

 . ומתן ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות  העסקת עובדים זרים כדין ,שכר מינימום

 המציע השתתף בסיור המציעים.  .5.12

 על סך ,  30.06.2021שיהיו בתוקף עד ליום    ההצעה  קיום  הבטחתבנקאית להמצאת ערבות   .5.13

75,000 ₪ . 
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 זו.  להזמנה  8דמי השתתפות במכרז בהתאם למפורט בסעיף  םמציע שילה .5.14

 

  מסמכי ההצעה  .6

הזמנה זו על כל נספחיה וכן העדכונים ו/או השינויים שיתווספו להם, אם יתווספו, כשהם  .6.1

על ידי המציע, בהתאם לתנאים המפורטים בהזמנה זו, יהוו את הצעת    וחתומיםמלאים  

"(. הצעת המציע תכלול כחלק  סמכי ההצעהמ" או "הצעת המציעהמציע בהליך )להלן: "

 את המסמכים דלהלן: לעיל, גם  5, בנוסף למסמכים המצויינים בסעיף בלתי נפרד ממנה

א'   .6.1.1 ההבהרות    -מסמך  ו/או  השינויים  ו/או  העדכונים  וכל  זה  הזמנה  מכתב 

,  , ככל שיהיו, לרבות סיכום מפגשי מציעיםהאשכולידי  -   שלחו למציעים עלישי

 : אליו מצורפים

 הצהרת המציע.  –  1-נספח א .6.1.1.1

 הצעת המחיר.  –  2-אנספח  .6.1.1.2

 ( ושרמק קובץראו )  כתב כמויות –א 2-נספח א .6.1.1.3

 .הערבות להבטחת קיום ההצעה מבנק בישראל –  3-נספח א .6.1.1.4

 תעודת התאגדות של המציע.  –  4-אנספח  .6.1.1.5

אישור עדכני של עו"ד או רו"ח בדבר מורשי החתימה וזכויות    –  5-אנספח   .6.1.1.6

 החתימה במציע. 

לחוק עסקאות    ( ב)2-)א( ו2אישורים הנדרשים לפי סעיפים    -   6-אנספח   .6.1.1.7

 . ציבורייםגופים עם 

עסקאות עם    לחוק  1ב2- ו  ב 2תצהיר כנדרש בסעיף    -  8-א- ו  7- נספחים א .6.1.1.8

 . גופים ציבוריים

  2020-2018אישור רואה חשבון על מחזורים שנתיים בשנים    -  9-נספח א .6.1.1.9

 . לא כולל מע"מ(₪ ) 10,000,000בסך של 

ייצור,     9001/9001ISO  אישור  -   10-נספח א .6.1.1.10 הבאים:  הנושאים  עבור 

 . ISOשירות, התקנה, תחזוקה ותהליכים מגוף מוסמך ליתן אישורי  

א .6.1.1.11 עם    -  11-נספח  והיקפה  התקשרות  על  מקומיות  מרשויות  אישור 

 . המציע

 תצהיר בדבר אי תאום הצעות.  - 12-נספח א .6.1.1.12

 הצהרה בדבר קרבה משפחתית.  - 13-נספח א .6.1.1.13

שראלי בהצעה )העדפת תוצרת  הצהרת שיעור המרכיב הי  –  14-מסמך א .6.1.1.14

 . הארץ(

 . אישור רו"ח בדבר שיעור מחיר המרכיב הישראלי – 15-אנספח  .6.1.1.15

   .2020-2017רשימת פרויטקים שבוצעו בשנים   – 16-נספח א .6.1.1.16

https://wegalil.org/wp-content/uploads/2021/04/הצבת-מצלמות-והקמת-מוקד-מסמך-ד-כתב-הכמויות-למכרז.xls
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הכוללים מערכת שו"ב )שליטה ובקרה(  רשימת פרויקטים    –  17-נספח א .6.1.1.17

 ואילך.  2010שנמסרה  ללקוח החל משנת  

 כולת הנדסית. תצהיר על י – 18-נספח א .6.1.1.18

מפרטים טכניים בעברית של כל האמצעים, בהם יפורטו,   –  19- נספח א .6.1.1.19

בליווי שרטוטים, נתוני האמצעים אשר יתאימו לדרישות המפרט הטכני  

 במכרז.

א .6.1.1.20 בכל    -  20-נספח  העומד  הטכני,  הפתרון  של  ומדויק  מפורט  תיאור 

 . (M)דרישות המינימום המסומנות בסימון 

פירוט קבלני המשנה, הספקים והיצרנים שבכוונת המציע    - 21-נספח א .6.1.1.21

 להעסיק לצורך ביצוע הפרויקט.

 . תשלום דמי ההשתתפות במכרזקבלה על  .6.1.1.22

 ם:חתום על ידי מורשי חתימה אליו מצורפי חוזה – 'ב מסמך .6.1.2

 וסח ערבות להבטחת ביצוע התחייבויות הקבלן. נ  - 1-ב נספח .6.1.2.1

 .עדר תביעותיה אישור על  – 2-ב נספח .6.1.2.2

 תיאור הפתרון, תכולת עבודה ומפרט טכני  -  3-נספח ב  .6.1.2.3

 . נספח הוראות פקודת בטיחות -  4-ב נספח  .6.1.2.4

 נוסח צו התחלת עבודות.   - 5-נספח ב .6.1.2.5

 פרוטוקול קבלת עבודה.   - 6-נספח ב .6.1.2.6

נוסח אישורי המבטח על עריכת ביטוחי הקבלן. תשומת לב    -  7-נספח ב .6.1.2.7

עמוד על מילוי דרישות הביטוח במלואן  י  שהאשכולהמציעים מופנית לכך  

על המציע לבדוק את  ואי עמידה בהן תיחשב להפרת התחייבויות המציע.  

עוד   הנדרש(  במידת  מול חברת הביטוח  )לרבות  המבטח  נוסח אישורי 

ולו הצעתו  להגשת  במלואם. קודם  להמציאם  מסוגל  הוא  כי   ודא 

במסגרת יועלו אך ורק  ביחס לדרישות הביטוח  הסתייגויות ו/או הערות  

 הגשת ההצעה. פניה לקבלת הבהרות לפני  

 התחייבות לשמירת סודיות.   – 8-נספח ב .6.1.2.8

 אמנת שרות ותחזוקה.   - 9-נספח ב .6.1.2.9

 

ים בתנאי הזמנה זו  היה רשאי להוציא עדכונים ו/או הבהרות ו/או לערוך שינויי  האשכול .6.2

הבלעדי, והללו יחשבו לחלק בלתי    ו ובמסמכים המצורפים לה בכתב על פי שיקול דעת

 נפרד מהזמנה זו ומהצעת המציע. 

או   אשכולה .6.3 לעיל  כמפורט  המסמכים  להן  צורפו  לא  אשר  הצעות  לפסול  רשאי  יהיה 

נה ו/או ומבלי שלמציע תעמוד כל טע  לדרוש את השלמתם, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי 

 .זכות כלפי האשכול בגין השימוש בזכותו זו
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 אשכול רשאי, לפי שיקול דעתו, לבקש מהמציעים להשלים מסמכים שלא נכללו בהצעה. .6.4

 

 שאלות הבהרה  .7

או בכל מועד אחר ___    10:00  בשעה ,  2021/12/04ב    םביומפגש וסיור מציעים יתקיים   .7.1

התכנסות  (.  "סיור הקבלנים"או    " המציעיםמפגש  מראש )להלן: "  אשכול ודיע ה י עליו  

 .ממשרדי האשכול בקיבוץ כברי יצא   והסיור  מפגש המציעיםל

 במפגש המציעים על כל המשתתפים להשאיר פרטי התקשרות.

זכות  האשכול .7.2 על  מידע    ו שומר  לקבלת  נוסף  מפגש  ו/או  נוסף  מציעים  מפגש/י  לקיים 

 מצא לנכון לעשות כן. י משלים והבהרות במידה ש

 

 בנוסח שלהלן: בלבד ולא בטבלה wordבקובץ , ניתן להפנות שאלות הבהרה בכתב .7.3

 

 הוראות ותנאים כלליים  –מסמך א' 

 

 ______ )השאלה(  -סעיף ____, בעמוד ___ למסמכי המכרז   .1

 

דואר   לכתובת  , 12:00בשעה    18/04    ליום  עד  אשכוללניתן להפנות שאלות הבהרה בכתב   .7.4

בטלפון   דוא"ל. על הפונים לאשר טלפונית את הגעת הyaniv@wegalil.org.ilאלקטרוני 

גבי הפנייה את מספר  .  04-9576207מס'   על  באופן ברור  לציין  של   המכרזיש  ואת שמו 

   .22/04תשובות יינתנו עד ליום  .הפונה

ביחס  .7.5 לרבות  נספחיו,  על  המכרז  למסמכי  הערות  ו/או  הסתייגויות  כי  בזאת,  מובהר 

יטוח במכרז זה, יש להעלות אך ורק במסגרת שאלות הבהרה כאמור ובמועד לדרישות הב 

שנקבע לכך. לא תתקבלנה כל הסתייגויות ו/או הערות ביחס למסמכי המכרז על נספחיו  

ו/או   כאמור  הבהרה  לשאלות  המועד  חלוף  לאחר  הביטוח(,  לדרישות  ביחס  )לרבות 

 במסגרת ההצעות שתוגשנה. 

בכתב כאמור לעיל, והמידע שיימסר במסגרת  מזמיןפנו לתשובות והבהרות לשאלות שהו .7.6

 . יפורסמו באתר האשכולמפגש/י המציעים 

ועדכונים ש .7.7 ורק תשובות, הבהרות  ע"י האשכול  אך  יחייבו את פורסמו באתר האשכול 

והם ייחשבו לכל דבר ועניין כחלק מתנאי ההליך ומהצעת המציע והם יצורפו על    מזמיןה

 ידי המציע להצעתו כשהם חתומים וכן כשהם מלאים, ככל שנדרש. 
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 תשלום דמי השתתפות במכרז .8

  במכרז, קבלת מסמכי המכרז והגשת הצעה במסגרתו, מותנים בתשלום דמי  השתתפות .8.1

שקלים חדשים(, אשר לא יוחזרו  חמשת אלפים  ₪ )  5,000  השתתפות במכרז בסך כולל של

 מכל סיבה שהיא.  

לשלם עבור רכישת מסמכי המכרז בהמחאה, לרבות במועד הגשת מסמכי המכרז. יתן  נ .8.2

בנוסף, ניתן לשלם גם באמצעות העברה בנקאית ובתנאי שישלח לאשכול אישור של הבנק  

עד התשלום וסכום התשלום. על ההעברה בו יפורטו פרטי המשלם, מספר חשבון הבנק, מו

האשכול.  במשרדי  קבלתו  לוודא  האישור  שולח  לצרף   על  יש  התשלום  על  הקבלה  את 

 למסמכי המכרז. 

במשרדי    05/04/2021החל מיום    ו תאפשר יקבלת מסמכי המכרז ותשלום דמי ההשתתפות   .8.3

מהווה תנאי להשתתפות    תשלום דמי ההשתתפות כאמור.  בלבד  קהל  אשכול, בימי קבלתה

 במכרז.

 ניתן לעיין במסמכי המכרז טרם רכישתם באתר האשכול.  .8.4

 

   :הצעת המחיר .9

נספח   –כתב הכמויות    אליו יצורף  (ת המחירהצע )  2-נספח א   תינתן במסגרת   ת המחירהצע .9.1

שם היצרן והדגם עבור כל והמציע יציין את  ,  פריט המפורט בומתומחר עבור כל    –א  2-א

 . ידו- המוצע עלאו  /ו  פריט

כי על המציעים למלא את כתב הכמויות  .9.2 במלואו. הצעה   א(  2- )נספח א  מובהר בזאת, 

 הצעות לכל הפריטים עלולה להיפסל. שלא תכלול  

ההוצאות, בין המיוחדות ובין הרגילות, מכל מין וסוג שהוא על המציע לכלול בהצעתו את   .9.3

כלי  הכרוכות בביצוע ה  עבודות והשירותים על פי תנאי המכרז, לרבות כוח אדם, ציוד, 

לאמור   בהתאם  מלאים  ושירות  אחריות  משנה,  ספקי  עם  התקשרות  ביטוחים,  רכב, 

 בהסכם וכיו"ב, ולמעט מע"מ.

המינימום   .9.4 בדרישות  לפחות  העומדות  תכונות  בעלות  קצה  ויחידות  מערכות  אספקת 

המכרז.   במסמכי  אלוהמפורטות  המפרטים    דרישות  ממסמכי  אחת  בכל  מסומנות 

 אי מענה מלא לסעיף מנדטורי זה תגרום לפסילה של המציע.  (M) הרלוונטיים בסימן 

לא יופיע בהצעה באופן    2- יובהר כי במידה והצעת המחיר או הפירוט הנדרש בנספח א .9.5

 .ברור וחד משמעי, רשאי האשכול לפסול את ההצעה על הסף

 

 :ערבות לקיום ההצעה .10

לטובת   .10.1 מותנית  ובלתי  הדירה  בלתי  אוטונומית  ערבות  להצעה  יצרף    האשכול המציע 

בסך של    בסכום(  3-להבטחת קיום ההצעה, בנוסח המצורף לכתב הזמנה זה )כנספח א
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ת.  ₪  75,000 ליום  בתוקף  היה  הערבות  לדרוש י  האשכול  30.06.2020עד  רשאי  היה 

 מהמציעים להאריך את משך תוקפה של הערבות. 

להבטחת    העלול לפסול הצעות עקב אי התאמות בערבות שהוגש  אשכולבזאת כי ה  מובהר

לפיכך,   ההצעה.  להגשת ה  ל עקיום  האחרון  המועד  לפני  מספיק  זמן  לוודא  מציעים 

זה  סעיף  פי  על  כנדרש  הוא  הבנק  מטעם  עבורם  המונפקת  הערבות  נוסח  כי  ההצעה, 

 . 3-א את הנוסח המצורף כנספח במדויק ותואם

הערבות תשמש כביטחון לקיום ההצעה על ידי המציע ולמילוי כל התחייבויותיו כמפורט  .10.2

ה ובהצעת  זו  שהצעתו  מציעבהזמנה  המציע  אם  לעיל,  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי   .

הצעת המציע כאמור במלואן  הזמנה זו ובתתקבל לא ימלא את ההתחייבויות המפורטות ב

תו וסכום הערבות ייחשב כפיצוי מוסכם ומוערך רשאי לחלט ערבו  אשכולהיה הי ובמועדן,  

ש הימראש  ל אשכולקבל  שנגרמו  נזקים  על  ו/או    ו,  המציע  התחייבויות  מילוי  אי  בשל 

על    אשכולבמהלך ניהול ההליך. זאת, מבלי לגרוע מכל זכות ו/או תרופה אחרת הנתונה ל

 . פי כל דין ו/או על פי מסמכי ההליך

לחלט את   ,רשאי להציג את ערבות ההצעה לפירעון  היהי  אשכולהמבלי לגרוע מהאמור,   .10.3

סכום הערבות הנקוב בה, כולו או חלקו, בהתקיים בין היתר, אחד או יותר מהנסיבות  

 המפורטות להלן:  

 המציע נהג במהלך המכרז בעורמה, תכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים;  .10.3.1

 מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק;   אשכול המציע מסר ל .10.3.2

 ע חזר בו מהצעתו לאחר חלוף המועד להגשת ההצעות; המצי .10.3.3

,  הזמנהמסמכי ההמציע שנבחר כזוכה בהליך לא פעל לפי ההוראות הקבועות ב .10.3.4

 . אשכול, שהן תנאי מוקדם ליצירת ההתקשרות עם הכולן ו/או חלקן

על פי כל דין ו/או על פי    אשכולהכל מבלי לגרוע מכל זכות ו/או תרופה אחרת הנתונה ל 

 הליך. מסמכי ה 

הבלעדי, כי להצעה לא צורפה ערבות בהתאם לאמור    ו, על פי שיקול דעתאשכולקבע ה .10.4

 רשאי לפסול את אותה הצעה.  אשכולהיה ה י – לעיל 

 

 הגשת ההצעות  .11

 המציע יגיש את הצעתו בהתאם לתנאים המפורטים בהזמנה זו.  .11.1

המועד להגשת על ההצעה לעמוד בתקפה, ללא זכות חזרה, למשך שישה חודשים לאחר   .11.2

רשאי לבקש מהמציעים להאריך את משך תוקפן של ההצעות והערבות    אשכולההצעות. ה 

היה  י להבטחת קיום ההצעות. במקרה שמציע יחזור בו מהצעתו בניגוד להוראות סעיף זה,  

רשאי לחלט את הערבות שצורפה להבטחת קיום הצעתו, גם אם באותה עת טרם   אשכול ה

 נקבע הזוכה בהליך. 
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. מסמכי ההצעה  בשני עותקים, למעט הצעת המחיר אשר תוגש  תוגש בעותק אחד  ההצעה .11.3

המכרזים  לתיבת  שתוכנסנה  להלן(,  )כמפורט  ונפרדות  סגורות  מעטפות  בשתי  יוגשו 

 במעטפה ראשית משותפת אחת: 

על המעטפה יירשם  הצעת המחיר, אשר תוגש בשני עותקים.  מעטפה אחת ובה   .11.3.1

 "הצעת מחיר". 

כאשר הם  ,  המחיר  הצעת  למעטהחתומים  כל מסמכי ההליך    מעטפה שנייה ובה  .11.3.2

. על המעטפה יירשם  מופרדים ביניהם באמצעות חוצצים לפי הנושאים השונים

קי של עותק סרוק של כל מסמכי  -למעטפה זו יצורף דיסק און  "מסמכי ההצעה".

 . PDFההצעה בפורמט 

ר המכרז ושמו המלא  אשר עליה יצוין מספ  שתי המעטפות הנ"ל יוכנסו למעטפה ראשית

 של המכרז בלבד.  

לתיבת המכרזים המיועדת   באופן ידני בלבדאת המעטפות הראשיות הסגורות יש להכניס  

 במשרדי האשכול.  הנמצאת

 

 . 13:30עד השעה   0212/12/05מועד אחרון להגשת הצעות למכרז:  .11.4

מבלי לפתוח  לא תוכנס לתיבת המכרזים ותוחזר לשולח,    הצעה שתוגש לאחר מועד זה,

 לות את תכנה זולת לצורך בירור שמו ומענו של השולח.גאותה ובלי ל

 

תיבת המכרזים וההצעות תיפתח במשרדי האשכול, מיד לאחר המועד האחרון להגשת  .11.5

במשרדי האשכול, הנמצאים בקיבוץ   14:30בשעה    12/05/2021ביום    –ההצעות למכרז  

 כברי. פתיחת תיבת המכרזים הינה פומבית, וכל אדם רשאי להיות נוכח בה. 

במקרה ובמועד פתיחת תיבת המכרזים ימשיכו לחול הגבלות לפי תקנות שעת חירום )נגיף  

קוון  , פתיחת תיבת המכרזים תוצג באופן מ 2020-הגבלת פעילות(, תש"ף –קורונה החדש 

 קישור לצפייה בפתיחת תיבת המכרזים יפורסם באתר האשכול.  – Zoomדרך מערכת 

 

נוספים   .11.6 מסמכים  כולל  ההליך,  מסמכי  שישלחו  כל  ו/או  האשכול,  באתר  שיפורסמו 

ייחתמו על ידי המציע, וכל דף, תכנית, כתב למציעים )במידה וישלחו או יפורסמו באתר(,  

כמויותמחירים כתב  יסו  ,  מפרט,  מסמך  או  כל  ובסוף  בתחתיתם,  תיבות  בראשי   – מנו 

( אשר תיחתם על ידי  3- , למעט הערבות )נספח אבדיו כחול  חתימה מלאה וחותמת המציע

 . הבנק

 .בצבע כחול  הפרטים הטעונים מילוי בכל מסמכי ההצעה בדיו  כלעל המציע למלא את  .11.7

רשאי להאריך את המועד להגשת ההצעות. הודעה על הארכה כאמור תשלח לכל    האשכול .11.8

מי שרכש הזמנה זו על פי המען שציין בעת הרכישה. אין באמור בסעיף זה כדי להבטיח  

 מתן ארכה להגשת הצעות. 
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אשכול  מציע לא יגיש יותר מהצעה אחת. תוגש על ידי מציע יותר מהצעה אחת, יהיה ה .11.9

או    הצעות שהגיש המציע, או לבחור לדון באחת מההצעות בלבד, רשאי לפסול את כל ה

 לשלב ביניהן, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי. 

ההצעה תוגש ע"י מציע אחד בלבד, לא תותר הגשת הצעה משותפת ליותר ממציע אחד גם  .11.10

 באמצעות מיזם משותף או בכל דרך אחרת.  

מלואם, לרבות הצעה חסרה הצעה שתוגש שלא בהתאם לדרישות הזמנה זו על נספחיה ב .11.11

או מוטעית, מבוססת על הנחות בלתי נכונות, מבוססת על הבנה מוטעית של נושא ההליך, 

תנאי   לגבי  כלשהי  הסתייגות  הכוללת  ההזמנה,  דרישות  למכלול  בהתאם  שלא  הגשה 

מתנאיהם של מסמכי ההזמנה, בין ע"י תוספת ו/או מחיקה ו/או השמטה ו/או בכל דרך 

הבלעדי של    ו עלולה להיפסל על פי שיקול דעת  –ה שלא תוגש במועד  אחרת ו/או הצע

 .אשכולה

 

 בחירת ההצעה הזוכה   .12

המציעים בתנאי הסף,   של, לאחר פתיחת תיבת המכרזים תיבחנה עמידתם  בשלב הראשון .12.1

 לרבות ביחס למסמכים והאישורים הנדרשים לשם השתתפות במכרז. 

ייבדק המפרט הטכני בהצעה אל מול המפרט הטכני הנדרש במסמכי המכרז.   השנישלב  ב .12.2

תשומת לב המציעים כי עליהם עמוד בדרישות הטכניות באופן מדויק. הצעה של תעמוד 

 .עלולה להפסל –בדרישות הטכניות 

המחיר  בש .12.3 הצעת  חישוב  ייערך  השלישי  כתב   – לב  מסמך  לפי  תחושב  המחיר  הצעת 

ל המצורף  אהכמויות  לפי  2-נספח  יחושב  המחיר  מספר  .  כפול  לפריט,  מוצע  מחיר 

 הפריטים הרשומים בהצעת המחיר, אשר יכופלו במשקל הפריט כמפורט בכתב הכמויות. 

יה .12.4 שלא  מחיר  הצעות  לתקן  הזכות  את  לעצמו  שומר  ברור, האשכול  באופן  רשומות  יו 

 ותיקון ההצעה יחייב את המציע.

והן בדרישות הטכניות   .12.5 ביותר שתעמוד הן בתנאי הסף  כהצעה    כרזתו  –ההצעה הזולה 

 הזוכה. 

יהיה רשאי לדרוש מכל מציע השלמת מסמכים ו/או אישורים ו/או מתן הסבר האשכול   .12.6

וח כאמור, רשאית תהא  ו/או ניתוח להצעתו. ככל שהמציע יסרב למסור הסבר ו/או נית

 וועדת המכרזים להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה. 

לגרוע   .12.7 על  מהאמורמבלי  המכרזים  ימצא האשכול/ועדת  באם  כי  יצוין  שיקול  -לעיל,  פי 

דעתו כי הצעת המציע איננה סבירה בשל תנאיה ונתוניה ו/או בשל חוסר התייחסות לתנאי  

שלדעת האשכול מונע את הערכת ההצעה כראוי, תהיה בסמכות    באופן  המכרז ודרישותיו, 

פי שיקול דעתו הבלעדי מבלי  -האשכול/ועדת המכרזים לפסול את הצעתו של המציע על

שתעמוד למציע כל טענה בעניין וזאת בכפוף לעריכת שימוע למציע, כאשר עריכת שימוע  

 פי דין. - נדרשת על
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 התקשרות עם המציע הזוכה  .13

את המועד שנקבע לחתימה    ,ודיע למציע שהצעתו נבחרה כהצעה הזוכה בהליךי  אשכולה .13.1

. ימים  2או כל מועד אחר שיקבע המזמין שיעלה על    ימים  2על ההסכם בהודעה מראש של  

  ואת המסמכים הבאים ולקבל אישור  מזמין עד לאותו מועד יידרש המציע הנ"ל להמציא ל

 : מזמיןה

לנוסח   .13.1.1 בהתאם  ביטוח  עריכת  חברת    1-ב   פחנסאישור  ע"י  חתום  זו  להזמנה 

 ביטוח בישראל. 

 .2-נספח ב ערבות ביצוע בנוסח  .13.1.2

 . מזמיןכל מסמך אחר שיידרש על ידי ה .13.1.3

רשאי לחלט את   אשכולהיה הי  ,לא עמד המציע בדרישות האמורות או בחלקן במועדן .13.2

זכייתו בהליך בהתאם לשיקול   ולא לאשר את  הערבות שניתנה להבטחת קיום ההצעה 

על פי כל  אשכולהבלעדי, זאת מבלי לפגוע בכל זכות ו/או תרופה אחרות המוקנות ל  ודעת

כזה,   ו/או הסכם. במקרה  ה ידין  כזוכה בהליך במציע הכשיר   אשכולהיה  רשאי לבחור 

 שהצעתו דורגה כבאה בתור לאחר הצעתו של המציע שנפסל.

ניהול    הקבלן .13.3 עבור  לאשכול  ישלם  העבודות    ,המכרזהזוכה  ביצוע  על   תשלום ופיקוח 

)להלן: לרבות המע"מ מכל תשלום שיקבל עבור ביצוע העבודות    מהתמורה   2%של    בשיעור 

האשכול תקוזז מהתשלום המגיע לקבלן, כך שהקבלן ימסור  . תמורת  ("האשכול"תמורת  

לאשכול חשבונית על מלוא סכום התמורה, והאשכול ימסור לקבלן חשובונית על תמורת  

 . האשכול

 

 עיון בהצעה הזוכה .14

לאחר   ,במסמכי המכרז לרבות פרוטוקול וועדת המכרזים, ובהצעות הזוכות במכרזעיון   .14.1

תאפשר ת נפסלה ו/או מציע שלא זכה,    ו ציע שהצעתידי המ-הזוכה, על   ים/ קביעת המציע

 באמצעות פנייה בכתב שתיעשה לחברה. 

 האמור לעיל, לא יתאפשר העיון במסמכים הבאים: על אף .14.2

יועץ   .14.2.1 המכרזיםחוו"ד  משפטילוועדת  ייעוץ  במסגרת  שיוזמנו  ככל  אחר    ,  ו/או 

של   החלטה  או  לפעולה  שונות  אפשריות  חלופות  בחינת  לצורך  וועדת  לוועדה 

כאמור   החלטות  מקבלת  הנובעים  וסיכונים  סיכויים  הערכת  ו/או  המכרזים 

 בהליכים משפטיים עתידיים.

 הצעות של מתמודדים אחרים שהגישו הצעתם ולא זכו במכרז. .14.2.2

פי כל דין ו/או שהמציעים ביקשו במסגרת הצעתם כי  - חסיון על  כל מסמך עליו יש .14.2.3

 יוותר חסוי. 

ה ייחשב כמי שנתן רשותו במקרה של זכייה לאפשר עיון  אשר הגיש הצעתו למכרז זמציע   .14.3

לצורך סעיף זה משמעה    -בהצעתו למי שנפסל וביקש לבחון את הצעתו הזוכה. "הצעה"  
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ידי המציע במכרז זה, ככל שלא ציין על גבי הצעתו כי עסקינן  - כלל המסמכים שהוגשו על

 בחומר חסוי. 

אינ .14.4 או  האשכול  להוצאה  אחריות  בכל  נושא  להשתתפותו  ו  בקשר  למציע  שייגרמו  נזק 

כהצעה   הצעתו  קביעת  אי  בשל  גם  לעיל  האמור  מכלליות  לגרוע  ומבלי  זה,  בהליך 

הוצאות   בכל  יישאו  המציעים  לעיל,  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי  ביותר.  המתאימה 

ההשתתפות במכרז והכנת ההצעות, ולא יהיו זכאים לכל פיצוי ו/או שיפוי מאת החברה 

 אות אלו. בגין הוצ

 

 תנאים נוספים  .15

לבטל את ההזמנה    אשכולה .15.1 נחתם רשאי  לא  עוד  וכל  במכרז  הזכייה  ו/או  ו/או המכרז 

כפוף  .  הסכם הקבלן להיות  עשוי  זה  של מכרז  ביצועו  כי  מובהר  מהאמור,  לגרוע  מבלי 

האוצר  לקבלת   משרד  ו/או  הפנים  משרד  אישור  לרבות  שונים  קבלת  אישורים  ו/או 

ו/או הסכמות שונות, לפיכך, של גורמים אחרים  ם ו/או אישורים  היתריתקציבים ו/או  

המכרז   לביטול  אפשרות  הזוכה  קיימת  עם  שייחתם  ההסכם  ו/או  במכרז  הזכייה  ו/או 

או לדחייה במועד ההתקשרות עם הזוכה במכרז ו/או לדחייה במועד כאמור לעיל  במכרז

טכנולוגיים  שירותיםה  מתןתחילת   במכרז  ההצעה  הגשת  בעצם  כמי  .  המציעים  את 

שמסכימים ומאשרים את האמור לעיל, וכמוותרים על כל טענה, דרישה ו/או תביעה כנגד  

 . באופן מלא וללא כל סייג בעניין זה אשכולה

אין באמור כדי לגרוע מחובתו של הקבלן לקבל אישורים והיתרים ולהמציא אישורים  .15.2

ומאחריותו   המכרז,  במסמכי  כאמור  ממנו  הנדרשים  של ומסמכים  במקרה  הקבלן  של 

 עיכובים בקבלתם. 

והדבר  ואינ  אשכולה .15.3 כלשהי,  הצעה  או  ביותר  הזולה  ההצעה  את  לקבל  מסור    מתחייב 

דעת  ולהחלטת  ה  ו ושיקול  של  ו/או  הבלעדי  טענה  כל  למציע/ים  שתעמוד  מבלי  אשכול 

 . דרישה כנגד האשכול בגין שימוש בזכות זו

של   אשכולה .15.4 הבלעדי  דעתו  שיקול  עפ"י  חשש,  המעלה  הצעה  לפסול  זכותו  על  שומר 

, באשר ליכולתו של המציע לעמוד בהצעתו בהתאם לכל תנאי המכרז, במחיר  אשכולה

 שהוצע על ידו. 

כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות בהליך יהיו על חשבון המציע בלי כל קשר לתוצאות   .15.5

 ההליך. 

, הם ניתנים  אשכולאליה ו/או שיצורפו הם רכושו של הההזמנה וכל המסמכים המצורפים   .15.6

ל להחזירם  ועליו  בלבד  והגשתה  הצעתו  הכנת  לשם  בהשאלה  למועד   אשכוללמציע  עד 

הגשת ההצעות, בין אם יגיש את ההצעה ובין אם לא יגיש. אין המציע רשאי, בין בעצמו 

ם לכל מטרה ובין ע"י אחרים, להעתיקם או לצלמם או להעבירם לאחר או להשתמש בה

   אחרת.
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חתימתו של המציע והגשת ההצעה מהווה הסכמה מלאה וגמורה לכל האמור במסמכי   .15.7

המציע בדק בעצמו את כדאיות הסכם ההתקשרות  המכרז על כל תנאיו ומהווה ראיה, כי  

חשיבות או   ו,, הזכויות המשפטיות בו וכל דבר אחר שיש לו, לדעתמכרזויתר מסמכי ה

בהסכם במידה רשויות האשכול  ש הצעה ואם להתקשר עם  משקל בהחלטתו אם להגי

ו ו/או רשויות  מטעמ   האשכול ו/או מי והוא מנוע מלעורר כל טענה כלפי    שהצעתו תזכה

   .בעתיד – כולן או מקצתן  –האשכול 

ו/או בהליכי  אשכול נפל פגם יסודי בהחלטת ועדת המכרזים של הקבע בימ"ש מוסמך, כי   .15.8

שלא זכה   ציעבמכרז, יהיה זכאי המ  ציעזה לא זכה המ  המכרז האחרים וכתוצאה מפגם

מ לקבל  כאמור,  מהפגם  האשכולכתוצאה  ההוצאות  את  את  ורק  אך  זכייתו,  אי  עקב   ,

ערבות ובגין רכישת מסמכי המכרז. פרט לתשלום האמור  כנת השהוציא בגין ההישירות  

יצוי אחר בגין  לכל פ ו/או מי מטעמו ו/או קבלני המשנה שלו  הנ"ל    ציעלא יהיה זכאי המ

הפסדים ו/או אובדן רווח ו/או נזק אשר, לטענתו, נגרמו לו, כתוצאה מהפגם בתהליכי  

האשכול  לא תהיינה כל תביעות ו/או טענות אחרות מכל סוג שהוא כלפי    ציע המכרז ולמ

 . וו/או מי מטעמ

בי .15.9 המכרז   שמ"קבע  בהליכי  או  המכרזים  ועדת  בהחלטת  יסודי  פגם  נפל  כי  מוסמך, 

אחר שהיה זכאי לכך, מתחייב   ציע ולא מ ציעוכתוצאה מפגם זה זכה במכרז המ  האחרים

שזכההמ מ ציע  הי,  הודעת  עם  עבודתו  אשכולדית  להפסיק  עימו    ע"פ ,  שנחתם  החוזה 

את התמורה עבור העבודה    ציעשלם למת  רשות אשכול.  בכל שלב שהוא  במסגרת המכרז 

לא תהיינה כל תביעות או טענות    ציע כפוף לתנאי החוזה ולמ  ההפסקהשביצע עד למועד  

 . ןמי מטעמ ו/או רשויות האשכול ו/או ו/או  אשכול  אחרות מכל סוג שהוא כלפי ה

להשתתפותו   .15.10 בקשר  למציע  שייגרמו  נזק  או  להוצאה  אחריות  בכל  נושא  אינו  האשכול 

ל ומבלי  זה,  כהצעה  בהליך  הצעתו  קביעת  אי  בשל  גם  לעיל  האמור  מכלליות  גרוע 

 המתאימה ביותר. 

 

 

 בכבוד רב,                 

 ית מנכ"ל -את כהן  -לי

 מ "אשכול גליל מערבי בע
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 :קבלןהצהרת ה

 אנו הח"מ, מאשרים כי קראנו ואנו מסכימים לכל התנאים וההוראות שבהזמנה זו. 

 

 _________________________ 

 קבלןה

 )חתימת מורשי החתימה וחותמת התאגיד( 

 

 

 

 אישור 

 

"( מאשר בזאת כי ביום _________  המציעאני הח"מ ________ עו"ד של _____________ )להלן: "

חתם/מו בפני על הצהרה זו ____________ ה"ה _______, _________, בשם המציע, כי אצל המציע  

דין   כל  פי  ועל  המציע  של  ההתאגדות  מסמכי  פי  על  הדרושים  האישורים  וכל  ההחלטות  כל  התקבלו 

 לחתימת המציע על הצהרה זו וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המציע לכל דבר ועניין. 

 

  

 ___________________ 

 דין )חתימה + חותמת( -עורך 
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 1-א נספח

 2021/11פומבי  ממכרזמהווה חלק בלתי נפרד 

 קבלן ה  הרתהצ

 

 : ________________________ קבלןשם ה

 תאריך: ____________ 

 לכבוד 

 מ "אשכול גליל מערבי בע

 

 א.ג.נ.,

להקמת מוקד אזורי והצבת אמצעי ניטור    2021/11מכרז פומבי    –הזמנה להציע הצעות      הנדון:

 מ"טכנולוגיים לאשכול גליל מערבי בע

 

לאחר    ,___________________ שמספרה  ת.ז.  בעל/ת   ___________________ הח"מ,  אני 

בחוק,   הקבועים  לעונשים  צפוי/ה  אהיה  כן  אעשה  לא  אם  וכי  האמת,  את  להצהיר  עליי  כי  שהוזהרתי 

 מצהיר/ה בכתב כדלהלן:  

 

בהזמנה   .1 המפורטים  לתנאים  מסכימים  הח"מ,  כל    להציעאנו  על  ו הצעות,  נספחיה,  מסמכיה 

ביחד   על  ההצעה"מסמכי    –הנקראים  וחתומה,  מצורפת  אותה,  וכוללים  ו",  נספחיה  מסמכיה 

 כאמור, כחלק מתנאי הצעתנו זו. 

את   .2 בעיון  קראנו  כי  מצהירים  לרבותאנו  ההצעה  במסמכים יםהמפרטו   יםהחוז  מסמכי  עיינו   ,

ההזמנה   למכתב  צורפו  אשר  הצעותהאחרים  להו  להציע  יחד  כולם  החוזה  והעתידים  את  ות 

אנו מכירים את רשויות  . כמו כן  להקמת מוקד אזורי והצבת אמצעי ניטור טכנולוגיים לאשכול

תשתיות   ואת  לרשויות,  הדרכים  את  ברשויות,  השונים  האזורים  בהן,  הדרכים  האשכול, 

 . התקשורת והמחשוב ברשויות האשכול

עים על ביצוע העבודות ידועים  אנו מצהירים כי נכחנו בסיור המציעים, וכי כל הנתונים המשפי  .3

 לנו. 

מיקום אמצעי הניטור ומיקון המוקד  על פרטיהם וכי    ההצעה הננו מצהירים כי הבנו את כל מסמכי   .4

לנו,   ידועים  הוצאות  האזורי  על  המשפיעים  האחרים  הגורמים  כל  השירותים  וכן  ידועים  מתן 

הננו מצהירים כי לא נציג תביעות או דרישות  .  ומוכרים לנו וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו

  כלשהו מתנאי מסמכי ההצעה ידיעה כשלהי של תנאי  -הבנה או אי-המבוססות על טענות של אי 

 ואנו מוותרים בזה מראש על טענות כאלו. 

הננו מתחייבים לתת את השירותים האמורים בהתאם לתנאים המפורטים במסמכים הנ"ל כולם   .5

נו בהצעת המחיר והננו מקבלים על עצמנו לתת את השירותים האמורים  יחד, לפי המחירים שהצע

 הגמור כאמור במסמכי ההצעה.   כםלשביעות רצונ
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צבת  ידינו ולעבודות ה-שיסופקו על עבור האמצעים  הצעתנו זו כוללת אחריות של לכל הפחות שנה   .6

 . אמצעי הניטור הטכנולוגיים והקמת המוקד האזורי

מתח .7 הננו  תתקבל,  הצעתנו  ביצוע  אם  להבטחת  בנקאית  ערבות  האשכול  בידי  להפקיד  ייבים 

 העבודות עבור האשכול. 

, או תוך זמן אחר שייקבע  ה על הזכייה במכרזהודע ה מיום    ( ימים2שני )כן הננו מתחייבים כי תוך   .8

, אנו נבוא ונחתום על החוזה, התנאים הכלליים, המפרט, וכל  שני ימיםשלא יפחת מ  כםעל ידי

 המהווים חלק מהחוזה.   המסמכים האחרים

ידוע לנו ואנו מסכימים כי אתם תהיו רשאים לבטל את ההזמנה ו/או המכרז ו/או הזכייה במכרז   .9

בחוזה להקמת מוקד אזורי והצבת    עמכםוזאת על פי שיקול דעתכם הבלעדי וכל עוד לא התקשרנו  

 אמצעי ניטור טכנולוגיים. 

ו  .10 אזורי  מוקד  בהקמת  נתחיל  כי  בזאת  מצהירים  טכנולוגייםאנו  ניטור  אמצעי  עם    הצבת  מיד 

 . הקבלן עמכםחתימת הסכם 

אנו מאשרים ומתחייבים כי אם הצעתנו תתקבל ותהיה מניעה משפטית מכל סוג שהוא למימוש   .11

הזכייה במכרז לרבות במקרה שיוצא צו מניעה כנגד קבלת הצעתנו ו/או כנגד חתימת הסכם אתנו  

שות או כל תביעות מכל סוג שהוא כנגדכם וזאת אף אם  ו/או כנגד ביצועו, לא יהיו לנו כל דרי

 התחלנו במתן השירותים ובכל מקרה של עיכובים בביצוען או הפסקתן. 

זכויותי   םרשאי  אתם .12 את  להסב  ו/או  מקצתן,    כםוהתחייבויותי  עםלהמחות  או  כולן  כלפינו, 

גליל מערבי    כםלתאגיד בשליטת "( ללא  תאגיד עירוני)להלן: " או לאיגוד ערים אשכול רשויות 

הזכויות   המחאת  את  בכתב  עצמו  על  קיבל  העירוני  שהתאגיד  ובלבד  בהסכמתנו,  צורך 

לא    אתםוההתחייבויות. אין באמור כדי להטיל על התאגיד העירוני אחריות או חבות כלשהי ש

 בכתב כאמור.  כםעל עצמ תםקיבל

 .כםוני אליו הומחו זכויות והתחייבויות כאמור יהיה רשאי לשוב ולהמחותן לתאגיד עיר

הומחו זכויות והתחייבויות במלואן או בחלקן כאמור, יהיה הממחה רשאי להורות לנו לגרום לכך  

שהערבות הבנקאית שנמסרה כאמור בחוזה ובכל מסמכי המכרז וכל בטוחה ומסמך אחר שהוצאו  

לישי כלשהו על פי החוזה וכל מסמכי המכרז, יוסבו לטובת הגורם  לטובת הממחה על ידי צד ש

  14שאליו הומחו הזכויות. אנו נגרום להסבת הערבות וכל יתר הבטוחות והמסמכים כאמור בתוך  

הערבות   ידי  על  היא  אף  מובטחת  זו  התחייבות  כי  מובהר,  מכם.  בכתב  דרישה  מקבלת  יום 

 הבנקאית.

ניתנת לביטול, שינוי או תיקון ועומדת בתוקף ומחייבת אותנו    הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה .13

 לתקופה הנקובה ו/או לכל תקופה שתוארך על ידי המזמין.

כבטחון לקיום הצעתנו על כל תנאיה לרבות כאמור בהזמנה להציע הצעות, אנו מצרפים בזאת   .14

הכללים בתנאים  המפורט  בסכום  להצעתנו  בהתאם  לפקודתכם  ערוכה  בנקאית  אם  ערבות   .

הצעתנו לא תתקבל, אתם תשחררו את הערבות בעת ובעונה אחת עם משלוח ההודעה על דחיית  

יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות. אם הצעתנו תתקבל,    120הצעתנו, אך לא יאוחר מאשר  

אתם תשחררו את הערבות בסמוך למועד חתימת החוזה, לאחר שנמציא לכם ערבות בנקאית  

 מתאימה. 
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שהצעה זו מוגשת אך ורק על ידי התאגיד ושהננו זכאים לחתום כדין על הצעה זו.  אנו מצהירים   .15

גופים   זו מוגשת בתום לב וללא כל הסכם או קשר עם אנשים או  כן הננו מצהירים כי הצעתנו 

אחרים המגישים הצעות לביצוע אותם שירותים וכי לא מנענו מגורם כלשהו להגיש הצעה במכרז  

 בבקשה או בהצעה או בדרישה להימנע מהגשת הצעות במכרז. ולא פנינו לגורם כלשהו

סכום השווה לשיעור של    ובמידה ונזכה אנו נשלם לאשכול עבור ניהול מכרז זה ופיקוח על ביצוע  .16

. תמורת האשכול תשלום באמצעות קיזו מכל  לפי מכרזזכאים לקבל מכם    היהמכל תמורה שנ  2%

ר לכם חשבונית על מלוא התמורה, ואתם תמסרו  תשלום שתהיו חייבים לנו, כאשר אנחנו נמסו

 . לנו חשבונית על סכום תקורת האשכול

 

 אנו מצהירים:  .17

הקב  .17.1 והסמכויות  המטרות  בגדר  היא  זו  הצעתנו  או  וכי  ובתקנונה  החברה  בתזכיר  עות 

 בהסכם השותפות או בתקנות האגודה השיתופית. 

הנ"ל  כי   .17.2 הגופים  בשם  לחתום  זכאים  הגבל   ושלאאנו  כל  הנ"ל  קיימות  במסמכים  ות 

 ההצעה. מסמכי המונעות בעדנו לחתום על  

ל כי   .17.3 הדרושים  והניסיון  המומחיות  הידע,  לנו  השירותיםיש  להציע  נשוא    מתן  ההזמנה 

 . הצעות

 נמצא ברשותנו אישור של "עוסק מורשה" לצורכי מע"מ.כי  .17.4

 נמצא ברשותנו אישור על ניהול ספרים מרואה חשבון או פקיד השומה. כי  .17.5

 נמצא ברשותנו אישור על ניכוי במקור.כי  .17.6

עבור הנושאים הבאים: ייצור, שירות, התקנה, תחזוקה     9001/9001ISOכי אנו בעלי תקן   .17.7

 . ISOותהליכים מגוף מוסמך ליתן אישורי  

ה .17.8 המחזור  כי  שלהכספי  האחרונות  שנתי  שנים  משלוש  אחת  בכל    מעל  2020-2018נו 

הנובע מתחום הקמת מוקד אזורי והצבת אמצעי ניטור    ₪ )לא כולל מע"מ(  10,000,000

 טכנולוגיים. 

( הקמנו מוקד שליטה ובקרה והצבת אמצעי  2020-2018( השנים האחרונות )3כי בשלוש ) .17.9

ניטור טכנולוגיים לפחות לשני לקוחות דומים לפרויקט במכרז זה, הכולל לפחות שלוש 

 ( עמדות שליטה ובקרה. 3)

השנים שקדמו לפרסום המכרז, קרי    4-פרויקטים, ב  2לנו ניסיון קודם של לפחות  כי יש   .17.10

₪ לכל פרויקט )לא כולל מע"מ( בישראל,   2,000,000-, בהיקף שאינו פוחת מ2020-2017

 הכוללים:

)עשרים וחמש( מצלמות קבועות בתנאי    25-ו  ממונעות  מצלמות(  חמש)  5 לפחות .17.10.1

 . חוץ

מרכזית    מערכת .17.10.2 ממוחשבת  תחנות    הכוללת"ס  הטממערכת    לעשליטה  שתי 

 .תוכנה ממשק באמצעות GUIעבודה המופעלות דרך תוכנת שו"ב 
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  בתנאי   אופטיים  סיבים  גבי  על  ייעודית  תקשורת  רשת  או/ ואלחוטית    תקשורת .17.10.3

 . חוץ

 .לפחות מצלמות)שלושים(  30-ל  דיגיטאלית הקלטה מערכת .17.10.4

 . לפחות  מצלמות( חמש) 5-חיצוני ל  VMDאו  אנליטיקה מערכת .17.10.5

( הכולל מערכת שו"ב )שליטה ובקרה( שנמסרה  ללקוח  1כי ביצענו לפחות פרויקט אחד ) .17.11

משנת   אחד    2017החל  לפחות  לכלול  חייב  מופעלת(  )תוכנה  פרויקט  כל  כאשר  ואילך, 

 מהסעיפים הבאים:

 ( פועלת.GIS)מערכת   GISתוכנה מבוססת מפות גרפיות  .17.11.1

( תחנות עבודה לפחות ברשת  2וללת שתי )מערכת שליטה ממוחשבת מרכזית הכ  .17.11.2

 הכוללת שכבות תאצ"ות ואו מפות כנדרש.   GUI)כמוזכר לעיל( מבוססת 

עוד    התממשקות  .17.11.3 לפחות  בנוסף    2מוכחת  חיצוניות  מערכות  מתוך  מערכות 

 למערכת טמ"ס:

 חובה.  –   NVRמערכת טמ"ס עם מערכת הקלטה דיגיטלית מסוג   .17.11.3.1

 כניסה ממוחשבת. מערכת אחת היא מערכת בקרת  .17.11.3.2

 מערכת אחת היא מערכת גילוי פריצה ומצוקה ממוחשבת. .17.11.3.3

 מערכת אחת היא מערכת כריזה.  .17.11.3.4

 כי אנו מעסיקים לפחות: .17.12

  בתחומים ,  מהנדס  עםשנה לכל הפחות    שלמהנדס או התקשרות חוזית    (1אחד ) .17.12.1

 ואו תקשורת.  מחשבים ואואלקטרוניקה   ואושל חשמל 

הנדסאים או התקשרות חוזית של שנה לכל הפחות עם    טכנאים או  (3שלושה ) .17.12.2

  ואואלקטרוניקה    או/ והנדסאים בתחומים של תקשורת מחשבים    (3שלושה )

 . מחשבים

ותיקון   .17.13 אחזקה  שירותי  מתן  לשם  נדרש  אחר  ציוד  וכל  חילוף  חלקי  מחזיקים  אנו  כי 

 לאמצעי הבקרה והניטור נשוא מכרז זה.  

 גילוי פרטי הצעתנו לאחרים.  ו מתחייבים לא לגלות ולמנוע אתאנ .18

כי המחירים הנקובים בהצעתנו אינם כוללים מס ערך מוסף וכי מס ערך מוסף, בשיעור    ידוע לנו .19

 הקבוע בחוק שיהיה בתוקף במועד התשלום, יתווסף לתשלום וישולם במועד התשלום.

י מילוי  אנו מוותרים על הצורך במשלוח התראה בכתב או כל הודעה אחרת על ידכם בקשר עם א .20

מילוי או הפרה של הוראה כלשהי  -או הפרת הוראה כלשהי הכלולה בהצעה זו ועצם חלוף או אי 

 מההוראות הנ"ל תשמש במקום התראה כנ"ל.

 "הרבים" כולל "היחיד" במקרה ומציע הוא פרט.  .21

מהיום האחרון להגשת   חודשים 6הצעתנו זאת, על כל המשתמע ממנה, הינה בתוקף לתקופה של  .22

 והמזמין רשאי להאריך תקופה זו.   ההצעות
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 ________________       __________________ 

 החברה הקבלנית                                  תאריך          

 )מורשי החתימה וחותמות החברה(                                                                                            

 

 

 

 

 אישור

 

אני, עו"ד ___________ מ.ר. __________ מאשר/ת בזה, כי ביום ___________ התייצב בפני מר/גב'  

ת תעודת זהות שמספרה _______________/ המוכר/ת  ____________, אשר זיהה עצמו/ה באמצעו

צפוי/ה   יהיה  כן  יעשה  לא  וכי אם  האמת  להצהיר את  עליו/ה  כי  ולאחר שהזהרתיו/ה  אישי,  באופן  לי 

 לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/מה עליו בפניי. 

 

 חתימה וחותמת    תאריך 

 

 

 _____________________    : מציעשם ה 

 

  _____________________ שמות מורשי החתימה*: 

 

 _____________________   כתובת: 

 

 _____________________  מס'  טלפון: 

 

 _____________________   מס' פקס: 

 

 _____________________ מספר עוסק מורשה: 

 

 

  מציעיש לצרף אישור עו"ד או רו"ח לעניין שמות מורשי החתימה המוסמכים לחייב את ה   הערה:*  

 .  [4]נספח   בחתימתם
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 2-נספח א

 

 הצעת מחיר 

   11/2021פומבי  מכרזל
 

הקמת מוקד אזורי והצבת אמצעי ניטור טכנולוגיים לאשכול גליל  ל

 מ "מערבי בע

 ( בשני עותקים - יש להגיש במעטפה נפרדת)

 

 . א2-נספח א –מפורטת בכתב הכמויות המצורף להצעה זו הצעתנו  .1

 

 

התמורה הכוללת עבור תקופת השירות לשנה לכל רכיבי המערכת, למעט מערכת הגנת הסייבר,   .2

)שבעה אחוז( מהיקף התמורה השנתית בגין כלל העבודות להוציא כבילה, צנרת,    7%לא תעלה על  

 ועבודות נלוות, כפי המתואר בכתב הכמויות. תשתיות  

 

)חמישה עשר    15%עבור תקופת השירות לשנה לא תעלה על    -  הגנת סייבר לרשת הביטחוןמערכת   .3

 אחוז( מהיקף התמורה השנתית ששולמה בעבור מערכת זו.

 
 המחירים הנ"ל אינם כוללים מע"מ.  .4

 

הוצאות   .5 עובדים,  עלות  לרבות  המלא,  ביצועה  שלם  הנדרשות  ההוצאות  כל  את  כוללת  ההצעה 

 נסיעה, עלויות רכיבים, תקורות וכיוב'. 

 

 ____________________________________________ תאריך: 

 

 שם המציע: _________________________________________ 

 

 שמות החותמים בשם המציע: ____________________________ 

 

   חתימה וחותמת של המציע:_____________________________ 

 

 בשני עותקים  - במעטפה נפרדת יוגשזה  טופס
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 3-אנספח 

   11/2021פומבי   מכרזמהמהווה חלק בלתי נפרד 

 נוסח ערבות לקיום ההצעה

 

 תאריך: ___________________ 

 לכבוד

 מ "אשכול גליל מערבי בע

 

 א.ג.נ.,

         ערבות מס' הנדון: 

 

ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום    _____  סניף _________אנו הח"מ בנק  ___________  לבקשת  

לסך   אלף(  )במילים:  75,000עד  וחמישה  חדשים    שבעים  מאת  שקלים  _______________  שתדרשו 

 .11/2021פומבי  בקשר עם מכרז )המציע(

 

 

 . כלשהם יתווספו הפרשי הצמדהלא לסכום הערבות 

ובלתי חוזר, לשלם   לכם את סכום הערבות בתוך עשרה  אנו מתחייבים בזאת באופן אוטונומי, מוחלט 

ימים ממועד קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם זאת.  

דרישתכם בכתב משמעה דרישתכם בצירוף כתב ערבות זה כשהוא במקור ולא באמצעות    -למען הסר ספק  

 פקס או בהעתק צילומי. 

מהערבות לא יגרע מתוקפה והיא תישאר תקפה לגבי יתרת הסכום שלא  מוצהר בזאת כי חילוט של חלק  

 חולט. 

 ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה לצד שלישי. 

 . 30.06.2021ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  

 בכבוד רב,             

                                                            ____________________                     

    )בנק(             
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 4-אנספח 

 11/2021מכרז פומבי מהמהווה חלק בלתי נפרד 

 

 תעודת התאגדות של המציע בתוקף למועד 

 הגשת ההצעות המאשרת 

 כי המציע הינו תאגיד רשום   

 המתנהל על פי דין  
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 5-אנספח 

 11/2021מכרז פומבי מהמהווה חלק בלתי נפרד 

 

 אישור עדכני של עו"ד או רו"ח על זכויות החתימה במציע

 

 לכבוד 

 מ "אשכול גליל מערבי בע

 

 

 

 אישור זכויות חתימה  הנדון:

 

המציע:  של  רו"ח**   / כעו"ד  המשמש  רו"ח**,   / עו"ד   _________________________ הח"מ,  אני 

על   כי  בזה  מאשר  התאגיד(,  ומס'  התאגיד  )שם  זה  ____________________  שאישורי  ההצעה  גבי 

ה"ה   חתימת  וכי   _____________________   ,_____________________ ה"ה  חתמו  לה  מצורף 

________________ ביחד עם חתימת _________________, בתוספת חותמת מוטבעת הכוללת את  

 שם המציע כאמור לעיל, מחייבת את המציע לכל דבר ועניין. 

 

 

      

 ____________________    ___________ תאריך: _________

 חתימת וחותמת עו"ד / רו"ח          

 

 

 

 *ניתן לצרף את האישור בנוסח דלעיל בנפרד, על גבי נייר המכתבים של עורך הדין / רואה החשבון המאשר.

 ** נא מחקו את המיותר. 
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 6-אנספח 

 11/2021המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז פומבי 

 

 :יש לצרף

להוראות    .1 בהתאם  כדין  ספרים  ניהול  בדבר  רו"ח  או  שומה  מפקיד  תקף  אישור 

 . 1975-פקודת מס הכנסה )נוסח חדש( וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו

אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר דיווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל    .2

 .  1975-חוק מס ערך מוסף, התשל"ומע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי 

 .  (8-א-ו  7-)נספחים א  בנוסח המופיע להלן יםתצהיר  .3
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 7-נספח א

 

 2021/11המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז פומבי 

 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים 

 

לאחר    ,___________________ שמספרה  ת.ז.  בעל/ת   ___________________ הח"מ,  אני 

בחוק,   הקבועים  לעונשים  צפוי/ה  אהיה  כן  אעשה  לא  אם  וכי  האמת,  את  להצהיר  עליי  כי  שהוזהרתי 

 מצהיר/ה בכתב כדלהלן:  

 

 

 (."מציע"האני משמש/ת כמנהל/בעל מניות ב _________________________ )להלן:  .1

 

  1976-אני עושה תצהירי זה מידיעתי האישית, על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .2

ציבוריים")להלן:   גופים  עסקאות  וכחלק  "חוק  פומבי  (  גליל    של  11/2021ממכרז  אשכול 

 האשכול.הקמת מוקד אזורי והצבת אמצעי ניטור טכנולוגייםלרשויות  למ "מערבי בע 

 

 [ סקה הרלוונטית, ומחק את הפסקה המיותרתבפ ✓סמן הנני מצהיר/ה כי: ] .3

 ולא הורשע בעל זיקה אליו )כהגדרת מונח זה    מציע עד למועד עריכת תצהירי זה לא הורשע ה

בחוק עסקאות גופים ציבוריים( ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה  

 ;1987-ולפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז  1991-שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 -או 

 כהגדרת מונח זה בחוק עסקאות  ו/או בעל זיקה אליו )  מציעעד למועד עריכת תצהירי זה ה

גופים ציבוריים( הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא  

התשנ"א  הוגנים(,  תנאים  והבטחת  התשמ"ז  1991-כדין  מינימום,  שכר  חוק  ,  1987- ולפי 

ההרשעה   ממועד  לפחות  אחת  שנה  חלפה  הנ"ל  למכרז  ההצעה  הגשת  למועד  עד  ואולם, 

 .  האחרונה

 

,  מציעהצהרתי זו הינה אישית ובאחריותי, ומבלי לגרוע מכך היא תיראה אף כהצהרה מטעם ה .4

 אשר הסמיך אותי למסור הצהרה זו. 

 

 

 

 

 אני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .5
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 ולראיה באתי על החתום: 

  תאריך 

 

 

 חתימת המצהיר/ה  

 

 אישור

 

אני, עו"ד ___________ מ.ר. __________ מאשר/ת בזה, כי ביום ___________ התייצב בפני מר/גב'  

____________, אשר זיהה עצמו/ה באמצעות תעודת זהות שמספרה _______________/ המוכר/ת  

צפוי/ה יהיה  כן  יעשה  לא  וכי אם  האמת  להצהיר את  עליו/ה  כי  ולאחר שהזהרתיו/ה  אישי,  באופן    לי 

 לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/מה עליו בפניי. 

 

 חתימה וחותמת    תאריך 
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 8-נספח א

 

לחוק   1ב2נוסח תצהיר בדבר קיום ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות בהתאם לסעיף  

 1976-עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 

_______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה  אני הח"מ __________ ת.ז.  

 צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 
 

זה כחלק ממסמכי מכרז פומבי מס'    .1 והצבת  ל,  11/2021הנני עושה תצהיר  הקמת מוקד אזורי 

"(, כמורשה מטעם  האשכולן: "מ )להל "אמצעי ניטור טכנולוגייםלרשויות אשכול גליל מערבי בע 

 המציע במכרז. אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. 

 

וייחתם בין המציע למי  -ככל שהצעתו של המציע תיבחר כהצעה הזוכה במכרז על .2 ידי האשכול 

כל תקו )לרבות  כי במהלך תקופת ההסכם  הסכם קבלן, מתחייב המציע  האשכול  פת  מרשויות 

לחוק עסקאות גופים   1ב 2בסעיף  ההסכם מוארכת( לקיים כלפי המועסקים מטעמו, את האמור  

 בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות. 1976-ציבוריים, תשל"ו
 

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .3

 

 _______________ 

 המצהיר             

 

 

 דין -אישור עורך

 

ה"ה ____________________ הנושא ת.ז. מס'    , הופיע_________________  הנני מאשר כי היום

עוה"ד  ___________________ בפני  מרחוב  _______________,   ,____________________   ,

ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים  בחוק, אם לא יעשה כן,   

  וחתם עליה בפני.   אישר את נכונות תצהירו

 

 _______________ 

 דין -עורך          

 )חתימה וחותמת(     
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 9-אספח נ

 11/2021פומבי המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז  

 

 אישור רואה חשבון על מחזור כספי 

 

 לכבוד 

 _____________ 

 

 

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

   31.12.2020וביום  31.12.2019וביום   31.12.2018שנסתיימו ביום 

 

 לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן: 

 

 _________.   הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנת .א

 

ליום   .ב חברתכם  של  המבוקרים/סקורים  הכספיים  וליום    31.12.2019יום  ל ו  31.12.2018הדוחות 

 בוקרו/נסקרו )בהתאמה( על ידי משרדנו.  31.12.2020

 

 לחילופין:

 

וליום    31.12.2019יום  ל ו  31.12.2018הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם לימים ליום 

 בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים.   31.12.2020

 

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

אינה כוללת כל הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב     31.12.2020וליום    31.12.2019יום  ל ו  31.12.2018

 (.2או כל סטייה אחרת מהנוסח האחיד ) 

 

 לחילופין:

 

מים ליום  י הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( לחוות  

כוללת  חריגה מהנוסח האחיד אולם אין לחריגה זו   31.12.2020וליום   31.12.2019יום  ל ו  31.12.2018

 השלכה על המידע המפורט בסעיף ד' להלן.

 

 לחילופין:
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/ דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספ ליום  חוות הדעת  יים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( לימים 

כוללת  חריגה מהנוסח האחיד אשר יש לה השלכות   31.12.2020וליום  31.12.2019יום לו  31.12.2018

 כמפורט לעיל על המידע המפורט בסעיף ד' להלן. 

  

  31.12.2019יום  ל ו  31.12.2018בהתאם לדוחות הכספיים האמורים המבוקרים/סקורים לימים ליום   .ד

  10,000,000-הינו גבוה מ / שווה ל  2020-2018שנים  המחזור הכספי של חברתכם ל   31.12.2020וליום  

הנובע    הכספיים()או כל דרישה אחרת בהתאם לאמור במסמכי המכרז אודות מידע המופיע בדוחות  

 . מהקמת מוקד אזורי והצבת אמצעי ניטור טכנולוגיים

 

 

 נמצאים בהקפאת הליכים ו/או בהליכי כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או פשיטת רגל.  אינכםאתם 

 

 

 ____________________    תאריך: ____________________ 

 רו"ח  חתימת וחותמת         

 

 

 

 

 

 ח דלעיל בנפרד, על גבי נייר המכתבים של רואה החשבון המאשר.*ניתן לצרף את האישור בנוס
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   11-אנספח 

 11/2021המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז פומבי 

 הקמת מוקד אזורי והצבת אמצעי ניטור טכנולוגיים נוסח אישור על 

 )יש לצרף אישור נפרד מכל מקבל שירות(  

 ביצוע עבודות - קבלת שירותים אישור על    :הנדון

 

של אני החתום מטה מאשר בזה כי ____________________________ )שם המשתתף( מס' רשום  

וכיוב'(   ח.פ  )ת.ז.,  "המשתתף  )להלן:  עבור  המשתתף ____________  ביצע   )"

)שם   השירות___________________________  של  (  מקבל  הצבה  ו/או  אספקה  ו/או  מוקד  הקמת 

 וגיים. אמצעי ניטור טכנול

 

 

 המשתתף הקים עבור מקבל השירות מוקד בשנת _______ 

 המשתתף סיפק _____ )כמות( אמצעי ניטור טכנולוגיים בשנת _____ 

 המשתתף הציב _____ )כמות( אמצעי ניטור טכנולוגיים בשנת _____ 

 

 

 ופרטי המאשר:מקבל השירות פרטי 

 

   העבודה  מקבל השירות

 

 

 תפקיד   טלפון   המאשר שם ושם משפחה של 

 

 

  

 

    תאריך:  

 

 _________________________ או מנכ"ל האשכול   גזבר האשכול חתימה וחותמת
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 12-אנספח 

 2021/11המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז פומבי 

 הצהרת הקבלן/ מציע בדבר אי תאום הצעות

 

 לכבוד 

 מ "אשכול גליל מערבי בע

 א.ג.נ.

 

להקמת מוקד אזורי והצבת אמצעי ניטור טכנולוגיים לאשכול גליל   2021/11הצעה במכרז פומבי  הנדון: 

 מ  "מערבי בע

 

 תצהיר

הריני להצהיר, כי בהתאם להחלטות _____________________________ מיום _________ )להלן  

( הנני המוסמך להצהיר בשם המציע בהתאם להוראות המכרז שבנדון והריני להצהיר כדקלמן:"המציע"

   

 

 המציע לא תיאם את הצעתו במכרז עם כל קבלן ו/או מציע פוטנציאלי.  .1

תים ו/או מציע פוטנציאלי כלשהו להגיש הצעה במכרז שבנדון ולא פנה  המציע לא מנע מנותן שירו  .2

 לגורם כלשהו בהצעה, בקשה או דרישה כאמור. 

מעטפות    .3 פתיחת  לשלב  עד  לאחרים,  ההצעה  פרטי  גילוי  את  ולמנוע  לגלות  שלא  מתחייב  המציע 

 המכרז.

 . החתוםאני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת, ולראיה באתי על   .4

 _________________ 

 חתימת המצהיר/ה                                                                                                         

 אישור

אני הח"מ, עו"ד _________ מ.ר. __________ , מאשר/ת בזה כי ביום ___________ התייצב/ה בפניי  

___ אשר זיהה/תה עצמו/ה בת.ז שמספרה __________ המוכר/ת לי באופן אישי,  מר'/גב' __________

ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהא/תהא צפוי/ה לעונשים  

 הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/ה עליו בפניי. 

' _______________ מוסמך להצהיר בשם המציע את  הריני לאשר כי בהתאם להחלטות המציע מר'/גב

 ההצהרות שבתצהיר זה וכי ההחלטה התקבלה כדין. 

 _________________ 

עו"ד )חתימה + חותמת( 
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 13-אנספח 

 2021/11המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז פומבי 

 הצהרת הקבלן/ מציע בדבר קרבה משפחתית לעובד רשות מקומית 

 המקומית או חבר מועצה ברשות 
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 מועצה  הצהרה על העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר

 לכבוד  

 "(  האשכול "  - אשכול גליל מערבי בע"מ )להלן

 

 אשכול מביא בזאת לידיעת כל מציע את הוראות הסעיפים הבאים: ה

 

 א' לפקודת העיריות ]נוסח חדש[, כדלקמן:122סעיף  .1

"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על  .א

בהונו או ברווחיו, או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או    10%

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות".  –לעסקה עם  הרשות. לעניין זה "קרוב 

בכלל   .ב גם  קיימת  זהה  הכ  12הוראה  הציבור  של  נבחרי  של  עניינים  ניגוד  מניעת  ללים 

 (. 3114ברשויות  המקומיות )י.פ. תשמ"ד עמ' 

 

 , כדלקמן: 1950-א')א( לצו המועצות המקומית, תשי"א103סעיף  .2

"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על  .א

ובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או  בהונו או ברווחיו, או שאחד מהם מנהל או ע  10%

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות".  –לעסקה עם  הרשות. לעניין זה "קרוב 

בכלל   .ב גם  קיימת  זהה  הציבור    12הוראה  נבחרי  של  עניינים  ניגוד  מניעת  הכללים  של 

 (. 3114ברשויות  המקומיות )י.פ. תשמ"ד עמ' 

 

, קובע כי פקיד או עובד מועצה לא יהיה נוגע  1950-תשי"אלצו המועצות המקומיות )א(,    142סעיף   .3

על  בעקיפין,  או  במישרין  על-מעוניין  על  עצמו  חוזה  - ידו  בשום  סוכנו,  או  שותפו  או  זוגו  בן  ידו 

 שנעשה עם הרשות ובשום  עבודה שמבוצעת למענה. 

 

 , כדלקמן: 1958-א' לצו המועצות המקומית )מועצות אזוריות(, תשי"ח89סעיף  .4

"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על  .ג

בהונו או ברווחיו, או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או    10%

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות".  –לעסקה עם  הרשות. לעניין זה "קרוב 

בכלל   .ד גם  קיימת  זהה  הכ  12הוראה  הציבור  של  נבחרי  של  עניינים  ניגוד  מניעת  ללים 

 (. 3114ברשויות  המקומיות )י.פ. תשמ"ד עמ' 

 

אם ישנה או אין לך קירבה משפחתית, לפי  בהתאם לכך הינך מתבקש להודיע בהצהרה שבנספח   .5

ההגדרות דלעיל, עם חבר מועצה רשות מרשויות האשכול כלשהו, או עם עובד רשות מרשויות  

 . האשכולהאשכול או עובד 

 

 הצהרה זו הינה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.  .6
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לדירקטוריון   .7 המתירות  ההוראות  ובפרט  בכלל  דין  כל  מהוראות  לגרוע  כדי  לעיל  באמור  אין 

יהיה   שלא  ובלבד  כאמור  התקשרות  להתיר  הפנים  שר  החלטת  עפ"י  או  חבריו  ברוב  האשכול 

 שנרכשו בתום לב.בביטול החוזה כדי לגרוע מזכויות צד שלישי 

 

 

 הצהרה 

 

המעוני   ___________________________ הח"מ  מס'  יאני  במכרז  להשתתף  מצהיר  11/2021ן   ,

 ומתחייב בזאת כדלקמן: 

 

 : קראתי את האמור לעיל והנני מצהיר .1

בין חברי דירקטוריון האשכול ו/או מועצת רשויות האשכול יש/אין )מחק את המיותר(  א.

 הורה, בן או בת, ואף לא סוכן שותף. לי בן זוג, 

לתאגיד שבשליטתי ואשר באמצעותו הגשתי את הצעתי, יש/אין )מחק את המיותר( לאחר  ב.

בהון או ברווחים, ואין    10%מאלה המוגדרים במונח "קרוב" כאמור לעיל חלק העולה על  

 אחד מהמנויים לעיל מכהן בו כמנהל או כעובד אחראי. 

ת המיותר( בן זוג, שותף או סוכן העובד באשכול ו/או באיזו מרשויות  יש/אין לי )מחק א ג. 

 האשכול. 

 

ידוע לי כי ועדת המכרזים של האשכול תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה משפחתית   .2

 כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה. 

 

 ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים   .3

 

 ולראיה באתי על החתום: 

 

 שם המציע: _____________________  חתימת המציע: _______________________     
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 14-מסמך א

 הצהרת שיעור המרכיב הישראלי בהצעה )העדפת תוצרת הארץ(: 

 

המחיר של  המידה  אמת  במסגרת  תינתן  הארץ,  מתוצרת  טובין  לתקנה  למציע  בהתאם  העדפה  )א(  22, 

התשמ"ח מכרזים,  העיריות  סעיף  1987- לתקנות  המקומיות,  22,  המועצות  לצו  הרביעית  לתוספת  )א( 

  1958- )א( לתוספת השניה לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח22, וסעיף 1950- התשי"א

הארץ"  –)להלן   תוצרת  העדפת  המצי "תקנות  ויחתום  ימלא  אם  רק  ויצרפה  (,  שלהלן  ההצהרה  על  ע 

 להלן.  2להצעתו וכן יצרף להצעתו אישור רואה חשבון כמפורט בנספח ב' 

 

 הצעת המציע היצרן הישראלי .1

 אנו מצהירים בזאת כדלהלן: 1.1

 הצעתנו הינה לטובין מתוצרת הארץ, המיוצרים במפעלנו בארץ. 1.1.1

 לעניין הצהרה זו: 1.1.2

טובין שיוצרו בישראל או באזור בידי יצרן שהוא אזרח ישראל   –  "טובין מתוצרת הארץ"

ובלבד שמחיר המרכיב הישראלי   בישראל,  תאגיד הרשום  או  בישראל,  תושב קבע  או 

 לפחות ממחיר ההצעה.   35%בהם מהווה 

הפקה של טובין או שינוי מהותי בהם, שכתוצאה ממנו התקבלו טובין חדשים   –  "ייצור"

 או שונים. 

לרבות מיסים, היטלים, אגרות, הוצאות ביטוח והובלה, ולעניין טובין   – ה""מחיר הצע

מחיר ס.י.פ. בנמל בישראל ובכלל זה מיסים, היטלים, אגרות, הוצאות ביטוח   –מיובאים  

 והובלה. 

מחיר ההצעה, בשער המפעל של המציע, בניכוי עלויות חומרי    –   "מחיר מרכיב ישראלי"

, התכנון, כוח האדם והמימון, ששימשו בייצור הטובין  הגלם, החלקים, שירותי הייעוץ

 ושמקורם מחוץ לישראל. 

 

 אנו מצהירים כי תאור מרכיבי הייצור ומחיר המרכיב הישראלי בהצעתנו הינו כדלהלן: .2

  

 פרוט ותאור מרכיבי הייצור בהצעתנו המבוצעים במפעלנו בישראל 

 

 

 

 סה"כ % _________ ממחיר הצעתנו 

 

 ותאור המרכיבים הישראליים בהצעתנו הנרכשים על ידינו מקבלני או ספקי משנה:פרוט 
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 סה"כ % _________ ממחיר הצעתנו 

  

 

 

אנו מתחייבים כי אם נזכה במכרז זה כתוצאה מהעדפה, נודיע ליחידה לבקרת הרכש באגף הרוכש   .3

גליל מערבי בע"מ או מי מטעמו לבצע  את מועד תחילת הייצור על פי הצהרתנו לעיל ונאפשר לאשכול  

 ביקורת בקו הייצור. 

 

 לעיל, עלול להיות מוזמן לבירור לוועדת המכרזים של האשכול.  3ספק שלא יודיע כאמור בסעיף  .4

 

  

 ולראיה באנו על החתום 

 

 __________ 

שמות מורשי  

 החתימה 

היצרן   – של המציע 

 הישראלי 

 _________________ 

 החתימה של  מורשי

 היצרן   –המציע  

 הישראלי 

 

 _________________ 

 חותמת היצרן הישרלי 

 

 _________________ 

 תאריך 
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 15-אנספח 

 

 אישור רו"ח בדבר שיעור מחיר המרכיב הישראלי  

 

 לכבוד, 

 אשכול גליל מערבי בע"מ 

 ("אשכול"ה :)להלן

 

 2020/11עבור מכרז פומבי מספר   -שיעור מחיר המרכיב הישראלי  הנדון:

 המוגש על ידי חברת _____________________________________ בע"מ                         

 

לבקשת _____________________ בע"מ )להלן: "המציע"( וכרואי החשבון שלה, ביקרנו את הצהרת  

אשכול  ל  להקמת מוקד אזורי והצבת אמצעי ניטור טכנולוגייםהמציע מיום _____________ עבור מכרז  

בתקנה   זה  מונח  )כהגדרת  הישראלי  המרכיב  לשיעור  בקשר  בנדון,  כמפורט  בע"מ  מערבי    )א(22גליל 

התשמ"ח מכרזים,  העיריות  סעיף  1987- לתקנות  המקומיות,  22,  המועצות  לצו  הרביעית  לתוספת  )א( 

(  1958-)א( לתוספת השניה לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח22, וסעיף  1950- התשי"א

ינה  ממחיר ההצעה במכרז, המצורפת בזאת והמסומנת בחותמת משרדנו לשם זיהוי בלבד. הצהרה זו ה 

באחריות הדירקטוריון וההנהלה של המציע. אחריותנו היא לחוות דעה כי בהצהרה הנ"ל בהתבסס על  

 ביקורתנו. 

 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן  

צגה מוטעית מהותית.  את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל ה

הביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בהצהרה הנ"ל, )בעיקרן ביקורת במסמכי החברה  

לגבי מוצרים המיוצרים/מיובאים על ידה וכן הצהרות מספקי המשנה ו"דוחות מיוחדים" של רואי חשבון  

 סיס נאות לחוות דעתנו. של ספקי משנה לביקורת הצהרות אלה(. אנו סבורים שביקורתנו מספקת ב

 

לדעתנו, ההצהרה הנ"ל, המצורפת בזאת, משקפת באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המידע  

  הכלול בה.

 בכבוד רב,                                                    תאריך              

 ________________       _______________________ 

 רואי חשבון                                                                                                                             

  למען הסר ספק, לאישור זה יש לצרף הצהרת המציע בדבר שיעור מחיר המרכיב הישראלי. 
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 16-אנספח 

 

בהיקף של לא פחות   2020-2017שבוצעו בשנים  רשימת פרויטקים

 ₪  2,000,000-מ
 

כי עלי לומר את  כחוק,  ____________ לאחר שהוזהרתי    מס'    ת.זנושא  הח"מ ____________    ,אני
נותן /ת הצהרתי זאת להוכחת עמידת  לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,  ה/ האמת וכי אהיה צפוי

" )להלן:  )מסמך א' למסמכי  המציע_________________  להציע הצעות  לכתב הזמנה  "( בתנאי הסף 
 המכרז(.

 
 הנני מצהיר/ה בזאת, כדלקמן:

 
 .במציע___________   בתפקידת /מכהן הנני .1

 הנני מוסמך/ת ליתן, ונותן/ת, תצהיר זה, בשמו ומטעמו של המציע.  .2

 להלן פירוט הפרויקטים הרלוונטיים להוכחת הניסיון הקודם של המציע: .3

 

 

 תקופת ביצוע  מס"ד
 הפרויקט )תאריך  

 התחלה ותאריך  
 סיום(

 שם המזמין ופרטי 1תיאור הפרויקט מס' 
 נציג /איש קשר  

 מטעם המזמין ודרכי 
 התקשרות

 הערות

1. 
 
 

 תאריך התחלה: 
 _____________ 

 תאריך סיום:
 _____________ 

 
 היקף הפרויקט:

 
 ____________ 

 

 שם הנציג/איש קשר:  
 _______________ 
 _______________ 

 פרטי התקשרות: 
 

 טל': ____________ 
 פקס': ___________ 
 נייד: ____________ 

 אימייל: 
 ________________ 
 ________________ 

 

2. 
 
 

 תאריך התחלה: 
 _____________ 

 תאריך סיום:
 _____________ 

 
 היקף הפרויקט:

 
 ____________ 

 

 שם הנציג/איש קשר:  
 _______________ 
 _______________ 

 פרטי התקשרות: 
 

 טל': ____________ 
 פקס': ___________ 
 נייד: ____________ 

 אימייל: 
 ________________ 
 ________________ 

 

3. 
 

 תאריך התחלה: 
 _____________ 

 שם הנציג/איש קשר:  
 _______________ 
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 תאריך סיום: 
 _____________ 

 
 היקף הפרויקט:

 
 ____________ 

 

 _______________ 
 פרטי התקשרות: 

 
 טל': ____________ 
 פקס': ___________ 
 נייד: ____________ 

 אימייל: 
 ________________ 
 ________________ 

 תקופת ביצוע  מס"ד
 הפרויקט )תאריך  

 התחלה ותאריך  
 סיום(

 שם המזמין ופרטי 2תיאור הפרויקט מס' 
 נציג /איש קשר  

 מטעם המזמין ודרכי 
 התקשרות

 הערות

4. 
 
 

 תאריך התחלה: 
 _____________ 

 תאריך סיום:
 _____________ 

 
 היקף הפרויקט:

 
 ____________ 

 

 שם הנציג/איש קשר:  
 _______________ 
 _______________ 

 פרטי התקשרות: 
 

 טל': ____________ 
 פקס': ___________ 

 ____________ נייד:  
 אימייל: 

 ________________ 
 ________________ 

 

5. 
 
 

 תאריך התחלה: 
 _____________ 

 תאריך סיום:
 _____________ 

 
 היקף הפרויקט:

 
 ____________ 

 

 שם הנציג/איש קשר:  
 _______________ 
 _______________ 

 פרטי התקשרות: 
 

 טל': ____________ 
 ___________ פקס': 

 נייד: ____________ 
 אימייל: 

 ________________ 
 ________________ 

 

 

 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן הצהרתי אמת.
 

          ___________________ 
 חתימה           

 
 אישור

 
   

)מ.ר  עו"ד   ,__________________ הח"מ  ___________,  אני  מרחוב   ,)_________  .
_____________, מאשר/ת בזאת, כי ביום _________, הופיע/ה לפני מר/גב' ___________המוכר/ת  
לי אישית/שזיהה/תה עצמו/ה לפי ת.ז מס' ______________, אישר/ה את נכונות הצהרה זו וחתם/מה  

עונשים  כל הל  ה/ צפוי  א/תהאוכי יה  ,ת האמתא  ה להצהיר/כי עליואותו/ה,    לאחר שהזהרתיעליה בפני,  
 כן.  תעשה/אם לא יעשה , הקבועים בחוק

 
 _________________ 

 חתימה + חותמת 
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 ' ב ךמסמ

 

 

 זההחו

 

 

 המהווה חלק בלתי נפרד 

 11/2021ממכרז פומבי 
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 החוזה –מסמך ב'  

 11/2021ממכרז פומבי המהווה חלק בלתי נפרד 

 2021____  , ביום ________ לחודש _______ שנת  כברישנערך ונחתם ב

 

 ב י ן

 

 אשכול גליל מערבי בע"מ 

 קיבוץ כברי   לצורכי חוזה ושכתובת

 ("האשכול"או  "המזמין")להלן: 

 מצד אחד 

 

 ל ב י ן 

 __________________________ 

 __________________________ 

 שכתובתה לצורכי חוזה זה הנה:

 __________________________ 

 ( "הספק")להלן: 

 מצד שני 

 

  11/2021מס'    להלן בחוזה, על יסוד מכרז   ותהמתואר   ביצוע העבדותב  ן יימעונ   אשכול וה :הואיל

 (; "המכרז" :להלןבהתאמה )

 

 להקמת מוקד אזורי והצבת אמצעי ניטור טכנולוגיים במסגרת מכרז  הגיש הצעה    הקבלןו :והואיל

 (;"ההצעה" :נשוא המכרז )להלן

 

 והצעת הקבלן נקבעה כהצעה הזוכה במכרז;  :והואיל

 

 ,זה  חוזהנשוא    לבצע את העבודותעל פי הוראות כל דין    ךא מוסמ ומצהיר כי ה  הקבלן והואיל:

 ;להוראות כל דין בהתאם  לבצע את העבודותומתחייב  ,על נספחיו  חוזהכמפורט ב

 

המיומנות והניסיון הדרושים   ,בעל הידע  ומצהיר, כאמור במסמכי המכרז, כי הינ   הקבלןו :והואיל

העבודותל ביצוע  ו  צורך  המיומן,    ובידיכאמור  האדם  וכוח  הכלים  האמצעים,  כל 

להקמת את  ו  עצמעל  לקבל    ןמוכ  ווכי הינ  ביותר  גבוהההברמה    לביצוע העבודותהדרושים  

 ;טכנולוגייםמוקד אזורי והצבת אמצעי ניטור 
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 חתימת המציע __________________ 
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדוב© הזכויות 

 חלקו, ללא אישור בעלי הזכויותאין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או 
45 

 
 

 

סיק  בסיס קבלני ולא תיצור יחסי עובד מע  עלמסכימים כי התקשרות זו תהיה    והצדדים :והואיל

בתנאי ההתקשרות שאינם   בהתחשב, בין היתר,  , וזאתהקבלןלבין  הרשות המקומית  בין  

   סיק;הולמים התקשרות במסגרת יחסי עובד מע

 

 

 לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן: 

 

 כללי  –פרק א' 

 הקמת מוקד אזורי והצבת אמצעי ניטור טכנולוגייםתנאי החוזה ל

 

 

  נספחיםהגדרות ומבוא,  .1

 המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה גופו.   1.1

בלבד והן אינן מהוות חלק מהחוזה    והתמצאות  כותרות הסעיפים מובאות לשם נוחיות 1.2

 ולא ישמשו לצרכי פירושו.  

 : הגדרות 1.3

 .חוזה זה על נספחיו –" חוזה זה" / "החוזה" 1.3.1

על    ,אשר פורסם על ידי אשכול גליל מערבי בע"מ  11/2021מכרז מס'  –"  המכרז" 1.3.2

 . נספחיו

, ועבור אמעצי הניטור  90%המשרד להגנת הסביבה בשיעור    –המממן"    הגורם" 1.3.3

 ;10%רשויות האשכול בשיעור 

ביצוע  האשכול  נציג    –  "המנהל"או    "המפקח" 1.3.4 על  שוטף  פיקוח  לצורך 

 .בכתב  לספק על פי המכרז וחוזה זה. הודעה על זהותו תימסר    הקבלןהתחייבויות  

ורשיו ומורשיו המוסמכים, , שלוחיו, יקבלן, לרבות נציגיו של ה קבלןה  -״  קבלןה״ 1.3.5

 לרבות כל קבלן משנה הפועל בשמו ו/או מטעמו בביצוע העבודות או כל חלק מהן.

הקבלן" 1.3.6 של  הפרויקט  הקבלן    -  "מנהל  ידי  על  לזמן  מזמן  בכתב  שנתמנה  מי 

כאחראי מטעמו על ביצוע המבנה או כל חלק ממנו ובלבד שמינוי זה אושר מראש  

שהו מי  או  המנהל  ידי  על  באובכתב  נזכר  בו  מקום  ובכל  מטעמו;  כוחו  -סמך 

המוסמך של הקבלן ייקרא כאילו נכתב בו "מנהל הפרויקט של הקבלן" אלא אם  

 מהקשר הדברים עולה כוונה אחרת. 

הפעלה     –  ״העבודות״ 1.3.7 התקנה,  אספקה,  תחזוקה  הפעלה,  התקנה  אספקה, 

ומצלמות   טכנולוגי  מיגון  מערך  פריסת  ובקרה  שליטה  מוקד  הקמת  תחזוקה 

 . ביטחון באתרי האשכול, הכל כמפורט במסמכי המכרז
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כל    –  ״ביצוע העבודות״ 1.3.8 וביצועו של  ובדקתן,  ביצוע העבודות, לרבות השלמתן 

 להוראות החוזה. מבנה ארעי או עבודה ארעית בהתאם 

כל מבנה או כל עבודה שיידרשו באורח ארעי לביצוען או בקשר   –  ״מבנה ארעי״ 1.3.9

 לביצוען של העבודות. 

ביצוע העבודות, למטרת    –  ״חומרים״ 1.3.10 ידי הקבלן למקום  על  חומרים שסופקו 

מוצרים   לרבות אבזרים,  והשלמתן,  העבודות  בלתי    –ביצוע  ובין  מוגמרים  בין 

 ומתקנים העתידים להיות חלק מן העבודות. וכן ציוד   -מוגמרים  

העבודות״ 1.3.11 העבודות"או    ״מקום  העבודות  –  "אתר  ביצוע  כל  מקום  לרבות   ,

 מקרקעין אחרים שיעמדו לרשותו של הספק לצורך החוזה.

עבודה״ 1.3.12 התחלת  בביצוע    -  ״צו  להתחיל  לקבלן  המורה  לקבלן  בכתב  הוראה 

לפני חתימת החו צו התחלת עבודה שהוצא  ידי    -זה  העבודות;  על  יהיה חתום 

יהיה חתום על    -המזמין, ואילו צו התחלת עבודה שהוצא לאחר חתימת החוזה  

 ידי המנהל. 

 . לחוזה  2-נספח בכ המצ"ב  ערבות בנקאית בנוסח –" הערבות" 1.3.13

משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם בכל חודש,    –"  מדד המחירים לצרכן" 1.3.14

ל גוף אחר שיבוא במקומה, או כל  על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ו/או כ

 .מדד אחר שיתפרסם במקומו 

 .15.04.2021מדד המחירים לצרכן שפורסם ביום  –" מדד הבסיס" 1.3.15

 . המדד ביום התשלום בפועל –" המדד החדש " 1.3.16

המועד    –"  ריבית" 1.3.17 מן  החל  הכללי  החשב  אצל  הנהוג  בשיעור  פיגורים  ריבית 

 . הקבוע לתשלום ועד למועד ביצוע התשלום בפועל

וסוג שהם,    –"  תיק אישורים " 1.3.18 וההיתרים, מכל מין  כל האישורים, הרישיונות 

 לביצוע השירותים. הדרושים על פי כל דין 

 :גופו הנספחים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מן החוזה 1.4

 הצעת הקבלן במכרז. -  2-נספח א 1.4.1

וסח ערבות להבטחת ביצוע התחייבויות הקבלן שתוצא על ידי בנק  נ  -  1-ב  נספח 1.4.2

 בישראל. 

 .העדר תביעות  - 2-ב נספח 1.4.3

 הזמנת עבודה.  - 3-נספח ב 1.4.4

 . נספח הוראות פקודת בטיחות  - 4-נספח ב 1.4.5

 נוסח צו התחלת עבודות.   - 5-נספח ב 1.4.6

 פרוטוקול קבלת עבודה.   - 6-נספח ב 1.4.7

 נוסח אישורי המבטח על עריכת ביטוחי הקבלן.   - 7-נספח ב 1.4.8
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 התחייבות לשמירת סודיות.   – 8-נספח ב 1.4.9

 אמנת שרות ותחזוקה.   - 9-נספח ב 1.4.10

הקבלן מצהיר כי הוא קרא ומכיר    .גופומסמכי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה   1.5

תי נפרד מחוזה זה, כי הוא מסכים הנ"ל המהווים חלק בל העבודות  את כל מסמכי תנאי  

לכל תנאיהם וכי חתם על החוזה לאחר שבדק והגיע למסקנה כי יוכל לקיים באופן מלא  

 ומושלם את כל הוראותיהם ותנאיהם. 

 

 ניהול יומן -תפקידיו וסמכויותיו של המפקח  .2

החומרים  2.1 טיב  את  לבדוק  וכן  ביצועו  על  ולהשגיח  העבודות  את  לבדוק  רשאי  המפקח 

בביצוע העבודות. כן רשאי הוא    קבלןשים בהם וטיב העבודה שנעשית על ידי השמשתמ

ידי   על  והוראותיו הוא,  ביצוע הוראות החוזה, לרבות הוראות המנהל  לבדוק את אופן 

 הספק. 

אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למנהל ו/או למפקח על ביצוע העבודות אלא אמצעי   2.2

כל שלביו במלואו. הפיקוח האמור לא ישחרר את יקיים את החוזה ב  קבלן, כי הלהבטיח

 הספק מהתחייבויותיו כלפי המזמין למילוי הוראות חוזה זה. 

( בו יירשמו מידי יום "היומן"העבודות, ינוהל יומן עבודה בשלושה עותקים )להלן:    באתר 2.3

כוחו המוסמך, אלא אם קבע המפקח, כי הרישומים -או בא   קבלןהפרטים הבאים על ידי ה

 ייעשו על ידו:  כאמור

 מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים בביצוע העבודות; 2.3.1

 הציוד המכני המועסק בביצוע העבודות;  2.3.2

 תנאי מזג האוויר השוררים באתר העבודות;  2.3.3

 העבודות שבוצעו במשך היום; 2.3.4

יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע    קבלןדבר אשר לדעת ה   כל 2.3.5

 העבודות. 

לעיל, רשאי המפקח לרשום ביומן הוראות שניתנו    2.3בנוסף לפרטים כאמור בסעיף קטן   2.4

לקבלן, הסתייגויות והערות בדבר מהלך ביצוע העבודות, וכן כל דבר אחר שלדעת המפקח  

העבודות ביצוע  במהלך  העובדתי  המצב  את  לשקף  כדי  בו  הרישום. יש  תאריך  בציון   ,

כוחו המוסמך רשאי לרשום ביומן את הערותיו בקשר לביצוע העבודות,  -הקבלן או בא

או   בתנאי שהמנהל  רק  המזמין  יחייבו את  רישומים אלה  אולם  רישומן,  בציון תאריך 

תוך   לקבלן  בכתב  בהודעה  מהם  הסתייגו  לא  העתק    14המפקח  מסירת  מיום  יום 

 . ק בתנאי שאין ברישומים אלה דרישה לתשלום כלשהומרישומים אלה למפקח, ור

כוחו המוסמך, -כל דף של יומן העבודה ייחתם, בתום הרישום בו, על ידי הקבלן או בא  2.5

 . ולאחר מכן על ידי המפקח
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יימסר לקבלן או לבא 2.6 ביומן  כוחו המוסמך אשר רשאי  -העתק חתום מרישומי המפקח 

ירת ההעתק כאמור, על ידי מסירת הודעה  ימים ממס  7להסתייג מכל פרט הרשום בו, תוך  

יירשם ביומן. לא הודיע הקבלן או בא כוחו  -בכתב למפקח. דבר הסתייגותו של הקבלן 

הפרטים  נכונות  אישרו הצדדים את  כאילו  טכנולוגיים  על הסתייגות כאמור,  המוסמך 

 הרשומים ביומן. 

הם, ובכפוף לסיפא  כוחו המוסמך הסתייג מ -הרישומים ביומן, פרט לאלה שהקבלן או בא 2.7

 לעיל, ישמשו כראיה בין הצדדים על העובדות הכלולות בהם.  2.4של סעיף קטן 

פי החוזה מבוצעות במפעלים, ינוהל במפעלים יומן עבודה נפרד -אם חלק מהעובדות על 2.8

בא  או  הקבלן  ירשום  בציון  -בו  העבודה,  התקדמות  מצב  את  פעם  מידי  המוסמך  כוחו 

ים ביומן לגבי העבודה המבוצעת במפעלים יהיו, בשינויים  תאריך הרישום. שאר הרישומ

חלות גם על   2.7- ו  2.6,  2.5, והוראות סעיפים קטנים  2.4המחויבים, כמפורט בסעיף קטן  

 היומן כאמור בסעיף קטן זה.

 פיקוח על ביצוע הפרויקט  2.9

 פיקוח על ביצוע הפרויקט יבוצע, בין היתר, באמצעות:  2.9.1

 . מעקב אחרי לוח הזמנים המפורט 2.9.1.1

 דיווחים תקופתיים של הקבלן.  2.9.1.2

 סקרי תכנון תקופתיים.  2.9.1.3

לתקן   2.9.1.4 בהתאם  הקבלן  ידי  על  שבוצע  לציוד  איכות  ביקורות  הגשת 

ISO9000/9001 . 

ידי הקבלן בהתאם לתקן   2.9.1.5 הגשת ביקורת איכות להתקנות שבוצעו על 

ISO9000/9001 . 

 . ISO9000/9001הגשת תיק פרויקט בהתאם לתקן   2.9.1.6

 הפרויקט. דיוני דיווח מצב  2.9.1.7

 פיקוח במפעל הקבלן.  2.9.1.8

 פיקוח עליון ו/אן צמוד על עבודת הקבלן באתר.  2.9.1.9

 בכל דרך אחרת שתקבע החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי. 2.9.1.10

המפקח   2.9.2 דרישת  פי  על  ו/או  המפקח  ידי  על  מראש  שיקבע  זמן  לפרק  אחת 

תתקיימנה פגישת דיווח במשרדי הקבלן או במשרדי האשכול, בהשתתפות נציגי  

"(. במהלך פגישת הדיווח  פגישת דיווחהקבלן ונציגי המקפח והאשכול )להלן: "

יעדכן הקבלן את המפקח ןהאשכול על התקדמות הפרויקט בפועל ביחס ללוח  

 הזמנים המחייב. 

)חמישה(    5הקבלן מתחייב לספק לאשכול או למפקח, בכתב או בשרטוט, תוך   2.9.3

תנאי שהמידע המבוקש קשור  ימים, כל מידע הנדרש לאשכול או למפקח, וזאת ב
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הציוד בקשר   של פריטי  לייצור  לפרטי הציוד או לתכנון או  לעבודת הקבלן או 

 לפרויקט. 

ובכל דיון אחר   2.9.4 הקבלן מתחייב להשתתף בדיוני תיאום תכנון, תיאום עבודות, 

הדרוש   הזמן  משך  או  דיונים  כמות  מגבלת  ללא  וזאת  הפרויקט,  עם  בקשר 

 לקיומם. 

ט באופן מיידי בכל הפעולות הדרושות בכדי לתקן סטיות  הקבלן מתחייב לנקו 2.9.5

מדרישות המפרט הטכני במקרה ואלה יתגלו על ידי החברה או המפקח במהלך  

 ביצוע הפרויקט. 

כל  2.10 ביצוע מושלם של  העבודה תימסר לאשכול בשלמות. מסירת העבודה תבוצע לאחר 

ביצוע" וכן הפעלה מלאה  שלבי העבודה, לרבות תיקונים אם ידרשו, והכנת תכניות "לאחר  

 של מערכת התאורה בשעות הערב והלילה. 

של  2.11 הביצוע  לגמר  אסמכתא  תהווה  העבודה  למסירת  האשכול  ואישור  המפקח  חתימת 

העבודה. מובא בזאת לידיעת הקבלן, שבעת ביצוע העבודה יהיה באתר פיקוח עליון של 

ב אולם,  והרשות המקומית.  חברת הטל"כ  בזק,  אין  חברת החשמל, חברת  שום מקרה 

הוראותיהם מחייבות את הקבלן, אלא באם ניתנו באמצעות המפקח בנהלים המקובלים.  

 רק הוראות המפקח מחייבות את הקבלן. 

 

 הסבת חוזה  .3

אין הקבלן רשאי להסב לאחר את החוזה או כל חלק ממנו, וכן אין הוא רשאי להעביר או   3.1

בכתב. על אף האמור לעיל, אם למסור לאחר כל זכות לפי החוזה, אלא בהסכמת המזמין 

המזמין   יאשר  בנקאי,  למוסד  הכספיות  זכויותיו  את  להמחות  מהמזמין  הקבלן  ביקש 

 בכתב את בקשת הקבלן. 

( מתחייב בזאת הקבלן שלא יהיה  "חברת הקבלן"בכל מקרה בו הקבלן הנו חברה )להלן :   3.2

זמין את ביצוע  כל שינוי בשליטה בחברת הקבלן כל עוד לא השלים הקבלן להנחת דעת המ

 המבנה. 

או   3.3 כולן  זה,  חוזה  לפי  והתחייבויותיו  זכויותיו  את  להסב  ו/או  להמחות  רשאי  המזמין 

ה  בשליטת  מערבימקצתן, לתאגיד  גליל  רשויות  ערים אשכול  איגוד  וכן  )להלן:    אשכול 

(, ללא צורך בהסכמת הקבלן, ובלבד שהתאגיד העירוני קיבל על עצמו "תאגיד עירוני"

 חאת הזכויות וההתחייבויות.  בכתב את המ

ולהמחותן   3.4 לשוב  רשאי  יהיה  כאמור,  והתחייבויות  זכויות  הומחו  אליו  עירוני  תאגיד 

 לתאגיד עירוני אחר או לעירייה בכל שלב שיבחר. 

זכויות והתחייבויות במלואן או בחלקן כאמור, יהיה הממחה רשאי להורות לקבלן    הומחו 3.5

לגרום לכך שהערבות הבנקאית שנמסרה כאמור בחוזה וכל בטוחה ומסמך אחר שהוצאו 

לטובת הממחה על ידי צד שלישי כלשהו על פי החוזה, יוסבו לטובת הגורם שאליו הומחו  

  14כל יתר הבטוחות והמסמכים כאמור בתוך  הזכויות. הקבלן יגרום להסבת הערבות ו
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יום מקבלת דרישה בכתב מהממחה. מובהר, כי התחייבות זו מובטחת אף היא על ידי  

 הערבות הבנקאית ויתר הבטוחות. 

, אלא בהסכמת ןאו מקצת  ן, כולן של העבודותאין הקבלן רשאי למסור לאחר את ביצוע 3.6

משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם המזמין בכתב. ואולם העסקת עובדים, בין ששכרם  

משתלם לפי שיעור העבודה, אין בה כשלעצמה, משום מסירת ביצועו של המבנה או חלק  

ביצועו של חלק כלשהו   רצונו למסור את  על  למזמין בכתב  ממנו, לאחר. הודיע הקבלן 

לקבלן משנה שיצוין בהודעה, לא ימסור הקבלן את העבודה לקבלן המשנה,    עבודותמה

 לאחר קבלת אישורו של המזמין בכתב.  אלא

והקבלן   3.7 ידו,  על  שאושר  משנה  קבלן  כל  של  סילוקו  על  לקבלן  להורות  רשאי  המזמין 

בכתב.  המנהל  ידי  על  שיאושר  אחר  משנה  בקבלן  המשנה  קבלן  את  להחליף  מתחייב 

סילוקו של קבלן משנה לא תהווה עילה לכל דרישה של הקבלן להארכת זמן, לתוספת  

 ו"ב. החלטת המזמין בנושא זה תהיה סופית." תשלום וכי

ובין   3.8 במפורש  בין  הסכמתו,  את  המזמין  אין  לנתן  זה,  בסעיף  לעיל  לאמור  בהתאם  א, 

ההסכמה האמורה פוטרת את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה, והקבלן יישא  

 כוחם ועובדיהם.-באחריות מלאה לכל מעשה או מחדל של מבצעי העבודות, באי

קבלן מצהיר בזה, כי הוא קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות,  ה 3.9

, ומתחייב לא למסור לקבלן משנה ביצוע עבודה כלשהי בקשר לעבודות או  1969-תשכ״ט

 חלק מהן אלא אם אותו קבלן משנה רשום בהתאם להוראות החוק האמור. 

 

 היקף החוזה  .4

ת, לרבות המצאת כח האדם, החומרים, הכלים, הציוד,  הוראות החוזה חלות על ביצוע העבודו

 המכונות וכל מרכיב אחר, בין קבוע ובין ארעי, הנחוץ לשם כך.

 

 סתירות במסמכים ועדיפות בין מסמכים .5

במסמכים  5.1 כלשהי  הוראה  לגבי  משמעות  דו  או  התאמה  אי  או  סתירה  של  מקרה  בכל 

העדיפות במפרט המיוחד או    השונים המהווים את החוזה, ובהעדר קביעה אחרת של סדר

 נקבע ברשימה שלהלן:   –לעניין הביצוע    –בכל מסמך אחר ממסמכי החוזה, סדר העדיפות  

 הוראות המפקח הרשומות ביומן העבודה;  5.1.1

 תכניות; 5.1.2

 כתב כמויות;  5.1.3

 חוזה זה; 5.1.4

 ;תקנים ישראליים 5.1.5

 ;תקנים זרים 5.1.6
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הבא   5.1.7 שבמסמך  ההוראה  על  עדיפה  שלעיל  ברשימה  קודם  במסמך  הוראה  כל 

 ; אחריו

מן   5.1.8 מסמך  בין  וכיו"ב  התאמה  אי  סתירה,  של  מקרה  בכל  לעיל,  לאמור  בנוסף 

אל   לפנות  הספק  חייב  הישראלים,  התקנים  לבין  לעיל  הנזכרים  המסמכים 

 ; המפקח והמפקח ייתן הוראות בדבר סדר העדיפות שיש לנהוג

בנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה, אי התאמה, דו משמעות, אפשרות   5.1.9

לבין  לפיר הנספחים  בין  ותכנוניים,  הנדסיים  בעניינים  באלה,  וכיוצא  שונה  וש 

פי   על  ינהג  והספק  העדיפות  בשאלת  דעתו,  שיקול  לפי  המנהל,  יכריע  עצמם, 

 . הוראותיו והוראות המנהל תחייב את הספק לכל דבר ועניין

החוזה,  5.2 מסמכי  יתר  ובכל  במפרט  מובאים  שהם  כפי  העבודות  פרטי  של  התיאורים 

 ימים את התיאורים התמציתיים אשר בכתב הכמויות, כל עוד אין סתירה ביניהם.משל

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין סעיף בכתב הכמויות לבין פרטי  

הכמויות   שבכתב  היחידה  מחיר  את  יראו  החוזה,  מסמכי  יתר  ובכל  במפרט  העבודות 

ביצועה, ואופן  פרטיה  כל  על  לעבודה,  ובכפוף    כמתייחס  הכמויות,  בכתב  שמצוין  כפי 

 לאמור באופני המדידה ובתכולת המחירים.

ממסמכי   5.3 אחר  בכל מסמך  או  במפרט המיוחד  של סדר העדיפות  בהעדר קביעה אחרת 

 נקבע ברשימה שלהלן:  -לעניין התשלום  -החוזה, סדר העדיפות 

 כתב כמויות;  5.3.1

 תכניות; 5.3.2

 חוזה זה; 5.3.3

 תקנים ישראליים; 5.3.4

 תקנים זרים. 5.3.5

בסעיף    קביעת 5.3.6 התמציתיים  בתיאורים  הכלול  לפרט  ביחס  מסוימת  דרישה 

מסעיפי כתב הכמויות, אין בו כדי לגרוע מאותה דרישה לגבי אותו פרט בשאר  

הסעיפים בהם קביעה זו חסרה, בתנאי שהדרישה כאמור נקבעה באחד ממסמכי  

 החוזה או נובעת או משתמעת ממנו. 

סתירה,   5.3.7 של  מקרה  בכל  לעיל,  לאמור  מן  בנוסף  מסמך  בין  וכיו"ב  התאמה  אי 

המסמכים הנזכרים לעיל לבין התקנים ישראלים, חייב הספק לפנות אל המפקח  

 והמפקח ייתן הוראות בדבר סדר העדיפות שיש לנהוג. 

בנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה, אי התאמה, דו משמעות, אפשרות   5.3.8

ותכנוניי  הנדסיים  בעניינים  באלה  וכיוצא  שונה  לבין  לפירוש  הנספחים  בין  ם, 

פי   על  ינהג  והספק  העדיפות  בשאלת  דעתו,  שיקול  לפי  המנהל,  יכריע  עצמם, 

 הוראותיו והוראות המנהל תחייב את הספק לכל דבר ועניין.  
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הוראות העדיפות בין מסמכים לעניין הביצוע ולעניין התשלום כאמור לעיל, אינן חלות על   5.4

ידי   על  נעשה  שתכנונן  עבודות  ועל  הכללי  במיפרט  כמוגדר  פאושלי  מחיר  לפי  עבודות 

 הקבלן. 

גילה הקבלן סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין הוראה אחת מהוראות החוזה לבין   5.5

קבלן מסופק בפירושם הנכון של הוראה, מסמך או כל חלק מהם הוראה אחרת או שהיה ה

לקבלן שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה את החוזה   יפנה    –או שהמפקח מסר הודעה 

הקבלן בכתב למנהל והמנהל יתן הוראות בכתב, לרבות תכניות לפי הצורך, בדבר הפירוש 

ת ביצועה של אותה עבודה שיש לנהוג לפיו. עד קבלת הוראותיו של המנהל, יעכב הקבלן א

 שבגינה צריך היה לפנות למנהל כאמור לעיל. 

השונים   5.6 המקצועיים  והגורמים  המזמין  מול  מרכז  כגורם  משמש  שהמנהל  לקבלן  ידוע 

הגורמים  מול  המנהל  ידי  על  שתבוצע  בדיקה  לאחר  שתינתן  בכתב  תשובה  רק  ולפיכך 

 הרלבנטיים תיחשב כתשובה מחייבת. 

 

 אספקת תכניות  .6

עותקים מכל אחת מהתכניות יימסרו לקבלן על ידי המנהל ללא תשלום. כל עותק שלושה   6.1

יוכן על חשבון הקבלן. עם השלמת העבודות, יחזיר הקבלן    -נוסף שיהיה דרוש לקבלן  

 למנהל את כל התכניות שברשותו. 

העבודות.  6.2 במקום  הקבלן  ידי  על  יוחזקו  מהחוזה,  חלק  המהווה  מסמך  מכל  עותקים 

וכל אדם שהורשה על ידם בכתב יהיו רשאים לבדוק ולהשתמש בהם בכל המנהל, המפקח  

 עת סבירה. 

 

 ביצוע העבודות .7

של  7.1 הוראותיהם  כל  אחרי  זה  לצורך  וימלא  לחוזה,  בהתאם  העבודות  את  יבצע  הקבלן 

 המנהל והמפקח. 

המנהל והמפקח רשאים להמציא לקבלן, מזמן לזמן, תוך כדי ביצוע העבודות, הוראות,   7.2

תכניו את  לרבות  מחייבות  והמפקח  המנהל  הוראות  העבודות.  לביצוע  הצורך,  לפי  ת 

 הקבלן, אולם אין האמור בסעיף קטן זה בכדי לגרוע מהאמור בפרק ח׳. 

 

 ערבות לקיום החוזה ולביצוע תשלומים  .8

ה ל 8.1 ימציא  זה  חוזה  פי  על  התחייבויותיו  מילוי  על  עם    אשכולל  קבלןהבטחת  ההודעה 

למסמכי המכרז בגובה   1-ב  נספחערבות בנקאית בנוסח  "ערבות ביצוע"  הזכייה במכרז  

. הערבות תהיה צמודה למדד תשומות הבנייה למגורים כשהחודש הקובע ₪  150,000של  

עד (. הערבות תהיה בתוקף  1)62לחישוב ההצמדה יהיה החודש הבסיסי כאמור בסעיף  

 . 31.12.2021ליום 
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  קבלן הוארך משך הביצוע או עומד להסתיים תוקפה של הערבות מסיבה כלשהי יחדש ה  8.2

הערבות   הע  30את  של  סיומה  לפני  את ימים  גם  מבטיחה  הערבות  כי  מובהר,  רבות. 

 התחייבות הספק לחדשה כאמור.

 . אשכוללא יחדש ערבות כאמור לעיל, הערבות תחולט לטובת האם הקבלן   8.3

בס"ק    אשכולה 8.4 לשינוי סכום הערבות האמורה  במועד האמור  לעיל,    8.1ייתן הסכמתו 

לגובה של ערבות בנקאית או ערבות מחברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק  

, לתקופת האחריות הקבועה  1981-בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א

 , כשהערבות האמורה לאחר השינוי תשמש כערבות בנקאית לתקופת האחריות.  בחוזה זה

 

 מסירת הודעות .9

אחד בקשר עם חוזה זה, תישלח במכתב רשום למשרדו של הצד השני    כל הודעה של צד 9.1

לפי הכתובת של הצד השני המפורטת בחוזה או תימסר ביד במשרדו של הצד השני או  

 תשוגר בפקסימיליה למשרדו של הצד השני. 

כעבור   9.2 ביד  שנמסרה  כהודעה  תיחשב  רשום  בדואר  שנשלחה  ממועד    72הודעה  שעות 

נמסרה ביד תיחשב כהודעה שנתקבלה במועד מסירתה. הודעה  מסירתה בדואר. הודעה ש

ששוגרה בפקסימיליה תיחשב כהודעה שהתקבלה במועד המצוין על גבי אישור השיגור  

 בפקסימיליה.

 

 

 לביצוע הכנה – פרק ב' 

 

 בדיקות מוקדמות .10

את   10.1 ביצוע    הקבלןטכנולוגיים  מקום  את  הצעתו,  הגשת  לפני  סביר,  באופן  בדק  כאילו 

ו  והחומרים העבודות  העבודות  של  וטיבם  כמויותיהם  את  הקרקע,  טיב  את  סביבותיו, 

כל  את  השיג  כאילו  וכן  העבודות,  לאתר  הגישה  דרכי  את  העבודות,  לביצוע  הדרושים 

 המידע האחר העשוי להשפיע על הצעתו. 

כאילו שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות, כי שכר החוזה שהוצע   הקבלןאת    טכנולוגיים 10.2

 הוא הוגן ומניח את דעתו. על ידו, 

 

 דרכי ביצוע ולוח זמנים  .11

 :תיק טכני 11.1

הקבלן יגיש תיק טכני לאישור המפקח טרם ביצוע עבודה כלשהי בפרויקט )להלן:   11.1.1

 "(.התיק הטכני "
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התיק הטכני יכלול את עקרונות פעולת המערכת, מרכיביה, שרטוטים עקרוניים,   11.1.2

הוראות הפעלת המערכת, הוראות  מפרט תשתית, מפרט קשר וריכוז מערכות,  

 .  ATP-אחזקה, אישורים בטיחותיים ו

אישור התיק הטכני על ידי המפקח הינו תנאי הכרחי לתחילת העבודה של הקבלן.   11.1.3

 הקבלן לא יחל את העבודה טרם קבלת האישור לכך. 

11.1.4 ( ( בו בוצעה  As Madeבתום ההתקנה יגיש הקבלן תיק ההתקנה של הפרויקט 

הבנוי על פי אותם ראשי פרקים המופיעים בתיק הטכני ותכלול בנוסף  ההתקנה,  

 "(.תיק ההתקנותהתקנות רלוונטיות עבור כל בסיס )להלן: "

ידי   11.1.5 על  ההתקנות  ותיק  הטכני  התיק  אישור  ללא  תסתיים  לא  הקבלן  עבודת 

 החברה. 

ם.  מיי)שלושים(    30תמשך  והאשכול    ( על ידי המפקח(As Madeבדיקת התיעוד   11.1.6

ה לאחר   הערות  בצרוף  הטכני  התיעוד  טיוטת  לקבלן  תוחזר  .  מפקחהבדיקה 

עותקים סופיים של התיעוד  )שלושה(    3  מפקחהקבלן יתקן את הדרוש וימסור ל

 . חברהלאחר קבלת הערות ה  )עשרה( ימים 10- לא יאוחר מ , וזאתהטכני

 :הקבלן הצעת לוח זמנים ע"י  11.2

ם התחלת ביצוע העבודות  מיו  ( ימים2שני )הספק ימציא לאישור המפקח, תוך   11.2.1

הזמנים,   ולוח  הביצוע  דרכי  בדבר  בכתב  הצעה  העבודה,  התחלת  בצו  שנקבע 

לרבות הסדרים והשיטות אשר לפיהם יש בדעתו לבצע את העבודות. כן ימציא  

למפקח, לפי דרישתו מזמן לזמן, פרטים נוספים ועדכונים בכתב בקשר    הקבלן 

ות רשימת מתקני העבודה ומבני העזר  לדרכי הביצוע ולוח הזמנים האמורים, לרב 

ידי     הקבלן שיש בדעת הספק להשתמש בהם. המצאת המסמכים האמורים על 

למפקח, בין שהמפקח אישר אותם במפורש ובין שלא אישר אותם, אינה פוטרת  

מאחריות כלשהי המוטלת עליו. במקרים מיוחדים שנקבעו בחוזה,    הקבלןאת  

ת ההצעה בדבר דרכי הביצוע ולוח הזמנים  רשאי המזמין לקבוע שהספק ימציא א

 .יום מיום התחלת ביצוע העבודות 7- תוך פחות מ

 לוח הזמנים יתייחס ל: 11.2.2

 אישור ציוד.  11.2.2.1

 תכנון מערכות. 11.2.2.2

 הכנת תשתיות.  11.2.2.3

 התקנת מערכות בהתאמה לתוכניות.  11.2.2.4

 התקנת חדר בקרה.  11.2.2.5

 שילוב למערכות השו"ב. 11.2.2.6

 חיבור למוקד נוסף.  11.2.2.7
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להתחשב בנקודות הציון שבלוח הזמנים כפי    הקבלןבהצעת לוח הזמנים חייב   11.2.3

יהיה   זאת  עם  פורטו.  בחוזה, אם  בקשר    הקבלן שפורטו  שינויים  להציע  רשאי 

בהתאם   הזמנים  לוח  ייערך  המפקח,  ידי  על  יאושרו  אלה  ואם  לעיל  לאמור 

לשינויים שאושרו. על אף האמור, עיכובים בלוח הזמנים כפי שפורט במסמכי  

ים, אלא אם המנהל אישר בכתב את העיכוב לאחר בדיקה  המכרז אינם מאושר 

 עם הגורמים הרלוונטיים.

להשלמת   11.2.4 הזמנים  לוח  בתכנון  להלן  המפורטים  הדרך  אבני  את  יכלול  הקבלן 

הפרויקט   כל  להשלמת  הזמנים  לוח  כהפרויקט,  קבלת  חודשים    4-הוא  מיום 

שיבוצעו   העיקריות  המטלות  את  בכתב  יגדיר  הקבלן  העבודה.  ידו  הזמנת  על 

לסיים   כדי  מהחברה  הנדרשות  המטלות  ואת  הדרך,  מאבני  אחת  לכל  בקשר 

 הפרויקט במועד המתחייב מתוכנית העבודה: 

 תכנון ראשוני העברת מערכות. 11.2.4.1

 תכנון ראשוני של מערכות חדשות.  11.2.4.2

 ימי עבודה. 20עד  – 11.2.4.2-ו 11.2.4.1סעיפים 

 תכנון מפורט של כלל המערכות. 11.2.4.3

11.2.4.4 CDR  .ימי עבודה.  10עד  – ותוכניות לאישור 

ימים עבודה מסיום העבודות שבסעיפים    30עד    –  11.2.4.4- ו  11.2.4.3סעיפים  

 . 11.2.4.2-ו 11.2.4.1

 התקנות בשטח.  11.2.4.5

 ספרות טכנית.  11.2.4.6

 חודשי עבודה.  3עד   –סיום ההתקנות  11.2.4.7

העבודות   90עד    –   11.2.4.7-ו  11.2.4.6,  11.2.4.5סעיפים   מסיום  ימים 

 .11.2.4.4-ו 11.2.4.3ים שבסעיפ

 בדיקות קבלה.  11.2.4.8

 הדרכה.  11.2.4.9

 ". As Madeמסירת ספרות טכנית סופית ותוכניות " 11.2.4.10

 הפעלה, הרצה ומסירה לחברה. עד חודש ימי עבודה.  עד חודש עבודה.   11.2.4.11

מסיום    30עד    –   11.2.4.11-ו  11.2.4.10,  11.2.4.9,  11.2.4.8סעיפים   ימים 

 . 11.2.4.7-ו 11.2.4.6העבודות שבסעיפים 

, ייקבע לוח הזמנים על ידי המפקח  11.2לוח זמנים כאמור בסעיף קטן  הקבלןלא המציא  11.3

 . הקבלןויחייב את 

הקבלן יעדכן את לוח הזמנים לפי דרישת המפקח, ולא יותר מאחת לחודש, או בתדירות   11.4

לוח הזמנים,  עדכן הקבלן את  לא  נקבעה.  שנקבעה באחד ממסמכי החוזה, אם  אחרת 

 הזמנים על ידי המפקח ויחייב את הקבלן. יעודכן לוח 
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ידי המפקח,  11.5 על  בעדכונו  ו/או  ידי המפקח  על  הזמנים  לוח  בעריכת  ההוצאות הכרוכות 

בנסיבות כמפורט לעיל, יחולו על הקבלן וינוכו מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או ייגבו  

בע על ידי  ממנו בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויות. שיעור ההוצאות ייק

 .המנהל וקביעתו תהיה סופית

 

 

 השגחה, נזיקין וביטוח  - פרק ג' 

 

 הקבלן השגחה מטעם  .12

מנהל הפרויקט של הקבלן יהיה נוכח במקום העבודות וישגיח עליו ברציפות לצורך ביצוע   12.1

המנהל,   של  המוקדם  אישורו  טעון  יהיה  הקבלן  של  הפרויקט  מנהל  מינוי  העבודות. 

יהיה רשאי   לסרב לתת את אישורו או לבטלו בכל עת. דין מנהל הפרויקט של והמנהל 

 הקבלן כדין הקבלן. 

מיד לאחר חתימת חוזה זה ימנה הקבלן את מנהל הפרויקט מטעמו אשר יהיה מורשה על   12.2

ידו להחליט בכל העניינים הקשורים בביצוע העבודות וביישום הוראות חוזה זה ויהיה  

והמפקח ו/או מנהל הפרויקט בכל דבר ועניין הכרוך    מוסמך לייצג את הקבלן כלפי המזמין

 בביצוע החוזה ובביצוע העבודות.

כל הוראה או הודעה שיינתנו על ידי מנהל הפרויקט  ו/או המפקח ו/או על ידי המזמין   12.3

 למנהל הפרויקט של הקבלן ייחשבו לכל דבר ועניין כאילו ניתנו לקבלן עצמו. 

ט 12.4 יהא  הקבלן  של  הפרויקט  מנהל  הפרויקט מינוי  מנהל  של  ובכתב,  מראש  אישור,  עון 

)מטעם המזמין(, מנהל הפרויקט יהא רשאי לסרב למינוי מוצע וכן יהא רשאי לדרוש את 

מנהל   של  כזו  דרישה  אחר  ימלא  והקבלן  עת  בכל  הקבלן  של  הפרויקט  מנהל  החלפת 

 יום מקבלתה. 7הפרויקט תוך 

 

 רישיונות כניסה והרחקת עובדים .13

ישה מטעם המנהל להרחיק ממקום ביצוע העבודות כל אדם המועסק הקבלן ימלא כל דר  13.1

על ידו במקום ביצוע העבודות, אם לדעת המנהל, התנהג אותו אדם באופן בלתי הולם או  

אינו מוכשר למלא תפקידיו או שהוא נוהג ברשלנות בביצוע תפקידיו. אדם שהורחק לפי  

בין במישר  –דרישה כאמור   יחזור הקבלן להעסיקו,  ביצוע  לא  ובין בעקיפין, במקום  ין 

 העבודות. 

ביצוע   13.2 למקום  הכניסה  בהגבלת  הצורך  על  בכתב  הוראה  לקבלן  לתת  רשאי  המנהל 

העבודות, כולו או מקצתו. משניתנה הוראה כאמור ימציא הקבלן למפקח ויעדכן, מזמן  

  לזמן, את רשימות העובדים שיהיה זקוק להם באתר ביצוע העבודות לביצוע העבודות וכן

והמפקח יסדיר את עניני    –כפי שידרוש המפקח    –את תצלומיהם ופרטים אחרים אודותם  

 הכניסה למקום ביצוע העבודות לפי רישיונות כניסה, כפי שימצא לנכון. 
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יהיה רכושו של המזמין והקבלן מתחייב להחזיר    13.2כל רישיון כניסה לפי סעיף קטן   13.3

ניתן הרישיון, מיד עם סיום עבודתו של למפקח את רישיון הכניסה של כל עובד שבשמו  

אותו עובד בביצוע העבודות, וכן בכל עת שהמפקח ידרוש את החזרתו. כן מתחייב הקבלן  

שהשימוש ברישיונות הכניסה יהיה מוגבל אך ורק לכניסה למקום ביצוע העבודות לצורך  

 ביצוען. 

קח דרש את החזרת או עובד שהמפ  13.2אדם שלא ניתן לו רישיון כניסה לפי סעיף קטן   13.4

 אחראי הקבלן להרחקתו ממקום ביצוע העבודות.  - רישיון הכניסה שלו 

 

 שמירה, אמצעי בטיחות ומתקנים באתר העבודות  .14

ביצוע   14.1 באתר  בטיחות  אמצעי  ושאר  גידור,  שמירה,  חשבונו,  על  לספק,  מתחייב  הקבלן 

מוסמכת בעניין זה וכן  העבודות כנדרש על פי כל דין, נוהג או הוראה מחייבת של רשות  

 לספק אמצעי בטיחות מיוחדים, אם אלה פורטו בחוזה. 

ויסלקם ממקום   14.2 יפרקם  והוא  יהיו רכושו של הקבלן  ציוד כאמור  כל מבנה, מיתקן או 

 . המבנה עם גמר ביצוע העבודות לפי החוזה, אלא אם נקבע אחרת בחוזה

 

 תשתיות  מבנים ואחריות ל .15

  הקבלן, יהיה  ות, ועד ליום השלמת העבודןאו מקצת  ן, כול התחלת ביצוע העבודותמיום   15.1

 העבודות ולהשגחה עליו.בו יבצע את אחראי לשמירת אתר 

פרט לסיכון מוסכם   –בכל מקרה של נזק לתשתיות ו/או למבנים הנובע מסיבה כלשהי  

לתקן את הנזק, על חשבונו, בהקדם האפשרי  הקבלן יהיה על  –  15.4בהתאם לסעיף קטן 

התשתיות   יהיו  השלמתן  שעם  לכך  המבנים  ולהביא  בכל ו/או  ומתאים  תקין  במצב 

 פרטיהם להוראות החוזה. 

תוך כדי ביצוע עבודות    הקבלןתחולנה גם על כל נזק שנגרם על ידי    15.1הוראות סעיף קטן   15.2

 ר מתן תעודת השלמת העבודות.תיקון ובדק שבוצעו על ידו בתקופת האחריות אף לאח

בכל מקרה של נזק לתשתיות הציבוריות ו/או למבנים באתר העבודות שנגרם כתוצאה  15.3

לתקן את הנזק, בהקדם האפשרי, אם המנהל ידרוש ממנו    הקבלןמסיכון מוסכם יהיה על  

 לעשות כן, והוצאות התיקון יחולו על המזמין. 

ה המבוצעת על ידי כוחות סדירים או בלתי  פירושו: מלחמה, פעולת איב   -  ״סיכון מוסכם״ 15.4

 בין שהוכרזה מלחמה ובין לאו.  –סדירים, פלישת אויב, פעולת מדינה אויבת וקרבות 

 

 אחריות לנזק, ביטוח ונוהל טיפול בהליכים משפטים  .16

 כללי  16.1

הראשונה בכתב,    ומיד לדרישתהמזמין  הקבלן מתחייב לפצות ו/או לשפות את   16.1.1

המזמין  בגין כל נזק ו/או כל חיוב כספי ו/או כל תשלום ו/או הוצאה שיחולו על  

י ו/או ש  כל  ה  היהמזמין  בפועל, מחמת  בהם  נשא  חייב לשאת בהם, אף שטרם 
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מעשה ו/או מחדל הקשורים בקבלן ו/או במורשיו ו/או בעובדיו ו/או במי מטעמו  

מאת הקבלן,  מזמין  יגיע כאמור לעיל לו/או באופן ביצוע העבודות. כל סכום ש

מהקבלן  המזמין  יישא הפרשי ריבית  הצמדה על פי החוק, מעת דרישתו על ידי  

 ועד תאריך התשלום בפועל. 

 מבלי לגרוע מכלליות האמור יחולו ההוראות הבאות במצורף ובמצטבר.  16.1.2

 

 נזק לעבודות ולאתר   16.2

א הקבלן באחריות  מיום התחלת ביצוע הפרויקט ועד לתום תקופת הבדק, ייש 16.2.1

 מלאה לשלמות העבודות, שנעשו בקשר לביצוע הפרויקט. 

נזק,    16.2.2 כל  מבלי לגרוע מכלליות האמור, הקבלן יתקן, על חשבונו, באופן מיידי, 

 פגיעה או אובדן שייגרם לפרויקט או לאתר או לעבודות כלשהן, מכל סיבה שהיא.

 

 נזק לגוף ולרכוש  16.3

  למזמין ן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו  הקבלן יהא אחראי לכל נזק ו/או אובד 16.3.1

עובדיהם,   משנה,  קבלני  למועסקיו,  לעובדיו,  לרבות  לאדם,  ו/או  לרכוש  ו/או 

ו/או   )לרבות בעלי חיים( מחמת כל מעשה  ו/או לצד שלישי כלשהו  מועסקיהם 

מחדל ו/או מקרה אסון ו/או כל גורם אחר הקשור בביצוע ההסכם ו/או אי ביצוע  

ביצוע ההסכם בשלמות מצד הקבלן ו/או קבלני משנה שיעסיק  ההסכם ו/או אי  

ו/או מצד שכיריו ו/או שכירי קבלני המשנה ו/או בשל אי קיום הוראות כל דין  

, בין אם הדבר כרוך ברשלנות  וומחלקותי  המזמיןו/או הסכם זה ו/או הוראות  

בלי חשמל  ובין אם לאו, לרבות כל נזק לבניינים, כבישים, צינורות מים או ביוב, כ

ועל-וטלפון, למערכות תת וכל סוגי  -קרקעיות  ו/או פרטיות  ציבורית  קרקעיות, 

עבודות ציבוריות אחרות, וכן יהיה אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או  

הוצאה שייגרמו לעבודות המבוצעות מחמת שיטפונות, רוח סערה וכיוצא באלה  

כל   הוא,  חשבונו  על  לתקן,  יהיה  הקבלן  ו/או  ועל  הפסד  ו/או  אובדן  ו/או  נזק 

הוצאה שנגרמו, כאמור, או לשלם פיצויים בגין הנזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או  

הוצאה מיד עם דרישה ראשונה מאת ולפצות את על חשבונו הוא בגין כל תביעה  

בקשר עם כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו    האשר תוגש נגד 

ו/ או אי ביצוע ו/או אי ביצוע בשלמות של העבודות הכלולות  כתוצאה מביצוע 

 בהסכם.

לעניין נטל הראיה ונטל ההוכחה בנזיקין, יראו את הקבלן בכל הנוגע לאתר, כמי   16.3.2

והבלעדי   היחיד  שממונה  כמי  עליהם,  והבלעדית  המלאה  השליטה  לו  שהייתה 

שיצאה  עליהם ובעליהם היחיד והבלעדי ואם נגרם נזק על ידי אש או עקב אש  

כמי שהיה התופש היחיד והבלעדי של האתר, של הפרויקט ושל המתקנים    -מהם  

שהם   והמתקנים  המערכות  של  והבלעדי  היחיד  וכבעליהם  מקרקעין  שהם 

 מיטלטלין. 
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טען הקבלן שלא התרשל בכל הנוגע לביצוע העבודה או כי לא היה ליקוי בביצוע   16.3.3

לנזק  או  לליקוי  פטור מאחריות  הוא  כי  או  בעטיו    העבודה  נטל    –שנגרם  עליו 

 ההוכחה. 

אין באמור בסעיף זה להקנות לצד ג' זכות כלפי הקבלן שאינה מוקנית לו על פי   16.3.4

 דין. 

 

 פגיעה בזכויות קנייניות  16.4

ו/או המועצה ו/או התאגיד בגין כל תביעה, דרישה, הליך,   הקבלן יפצה וישפה את רמ"י

נזק, היטל וכדומה, הנובעים מפגיעה בזכויות קנייניות, פטנטים, מדגמים, סימני מסחר, 

ובחומרים  בציוד  השימוש  במהלך  דומות,  זכויות  או  סודי  הליך  ידע,  יוצרים,  זכויות 

 שיסופקו על ידי הקבלן לצורך ביצוע הפרויקט. 

 

 שיפוי  16.5

סעיף   16.5.1 פי  על  התחייבויותיו  בשאר  לפגוע  לפצות    16מבלי  הקבלן  מתחייב  זה, 

)נוסח חדש(,    המזמיןולשפות את   בגין כל תביעה, לרבות על פי פקודת הנזיקין 

 כפי שתתוקן מזמן לזמן או על פי כל חוק שיבוא במקומה, או על פי כל חוק אחר.

בגין כל סכום    המזמיןאת  בנוסף לאמור לעיל, יהיה הקבלן חייב לפצות ולשפות   16.5.2

ששיל  המזמיןב  וחיש קודם  לעיל,  האמורים  הנזקים  מחמת    המזמין  םלשלמו 

זכאי לנכות   המזמין  ההיילשאת בו וכן  ובפועל את הסכום שהתחייב בו ו/או עלי 

לקבלן   שיגיע  סכום  מכל  כאמור  מקרה    מהמזמיןסכום    ץאלי  שהמזמיןובכל 

שר לנזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או  לשלם פיצויים ו/או תשלום אחר כלשהו בק

כאמור   הפרשי    –הוצאה  בתוספת  כאמור  תשלום  כל  לשלם  הקבלן  מתחייב 

לשאת בהן בקשר לכך, לרבות   ךנשא ו/או צרי  המזמיןהצמדה וריבית והוצאות ש

 הוצאות ושכ"ט עורך דין והכנת עדים ומומחים. 

לפי הסכם    מזמין אין האמור בסעיף זה בא לגרוע מהסעדים האחרים העומדים ל 16.5.3

 זה או על פי כל דין. 

על פי סעיף   המזמיןלהבטחת תשלום הסכומים שהקבלן יצטרך לשפות בהם את  16.5.4

לנכות ו/או לעכב מהסכומים המגיעים או    המזמיןזה על תתי סעיפיו, רשאי    17

שיגיעו לקבלן על פי הסכם זה, סכומים בשיעור זהה להיקף הסיכון וההוצאות  

 . המזמיןהמשפטי של  וי חוות דעת יועצהכספיות, וזאת על פ 

ידי הקבלן,   16.5.5 על  הופקדה  לביצוע, אשר  כי הערבות  על הצדדים  ומוסכם  מוצהר 

ו/או הצדדים שלישיים   המזמיןלהסכם להלן, נועדה גם לפיצוי   8בהתאם לסעיף  

זה, לרבות נזקים שייגרמו על ידי כלי רכב,    16בגין הנזקים המפורטים בסעיף  

 .1970-הרכב המנועי )נוסח חדש(, תש"לכהגדרתם בפקודת 
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, רשאי לחלט את הערבות לביצוע במלואה  וו/או מי שהוסמך לכך על יד  המזמין 16.5.6

  המזמין או בחלקה ללא כל תנאי וללא כל דרישה להוכחת נזק, להבטחת פיצוי  

 זה.  16בגין הנזקים שפורטו בסעיף 

דין   16.5.7 בכל  נקבעו  אשר  הבטיחות  כללי  לפי  העבודה  לביצוע  הכוללת  האחריות 

מהנדס ו/או  ו/או ה   המזמיןמוטלת על הקבלן ואולם, אם על אף זאת תוטל על  

מנהל הפרויקט ו/או מי מטעמם אחריות, ע"פ פקודת הבטיחות בעבודה )נ"ח(,  

, או ע"פ תקנות  1951-, או ע"פ חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד1970-תש"ל

מכוח חיקוקים אלה בקשר לעבודה או בקשר לעובדים המועסקים בביצועה, בין  

"מפקח", בין מדין "מחזיק במקום    מדין "המזמין", בין מדין "תופש", בין מדין

אחרת   ובין  את    – העבודה"  הקבלן  מנהל    המזמיןיפצה  ו/או  המהנדס  ו/או 

הפרויקט ו/או מי מטעמם, ביחד ולחוד, בגין כל נזק שנגרם להם כתוצאה מכך  

 וישפה אותם בגין כל חיוב שהוטל עליהם.

כי   16.5.8 בזה,  ומוצהר  הפרויקט  המזמיןמוסכם  מנהל  ו/או  המהנדס  מי    ו/או  ו/או 

מטעמם לא יישאו באחריות כלשהי כלפי הקבלן בגין מעשה ו/או מחדל כלשהם  

עם   אחרים  חוזה  בעלי  של  ו/או  מודד  ו/או  מהמתכננים  מי  ו/או    המזמיןשל 

 המהנדס ו/או מנהל הפרויקט ו/או מי מטעמם. 

למען הסר ספק, מובהר כי אין בכל אישור אשר ניתן ו/או אשר יינתן לקבלן על   16.5.9

לרבות, אישור תכניות,    –או המהנדס ו/או מנהל הפרויקט ו/או מי מטעמם  /ו הידי  

מפרטים, סיום שלב משלבי הביצוע, אישור חשבונות, אישורים במסגרת פעולות  

רישוי, אישור זהות קבלני המשנה, קבלן/ים, יצרנים, חומרים, ציוד וכיוצא באלה  

ו המהנדס ו/או מנהל  ו/א  המזמיןלא יהיה בו כדי להטיל אחריות כלשהי על    –

לגרוע   ו/או  מאחריותו  כדי לשחרר את הקבלן  ו/או  מי מטעמם  ו/או  הפרויקט 

 מאחריותו לפי הסכם זה ו/או לפי הוראות כל דין.

מובהר כי אין בסיומו של הסכם זה, מכל סיבה שהיא, כדי לגרוע מתוקפן של   16.5.10

 זה.  16התחייבויות הקבלן ו/או אחריותו לפי סעיף 

 

 ביטוח   16.6

מבלי לגרוע מאחריות והתחייבויות הקבלן על פי כל דין ועל פי הסכם זה, מתחייב   16.6.1

ותקופת   הפרויקט  ביצוע  תקופת  כל  למשך  חשבונו,  על  ולקיים,  לבצע  הקבלן 

הבדק, ביטוחים כדלקמן, בתנאים אשר לא יפחתו מן המפורט להלן ובאישור על  

כ המצורף  הקבלן,  ביטוחי  ההזמנה    7-ב   נספחקיום  הצעות  למסמכי  להציע 

יום   –( וזאת לפי המוקדם מבין "האישור"ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: 

התחלת   יום  או  הקבלן,  של  לרשותו  מקצתו,  ו/או  כולו  העבודה,  אתר  העמדת 

ולמשך כל תקופת ביצוע הפרויקט ותקופת הבדק    -העבודה, על פי הקבוע בהסכם  

בדק, או אף מעבר לכך, לפי העניין  ועד למתן תעודת הגמר ו/או עד לתום תקופת ה

 (:"ביטוחי הקבלן"וכמפורט להלן )להלן: 
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 שם המבוטח בפוליסה: הקבלן ו/או קבלני משנה מכל דרגה ו/או המזמין 16.6.2

הקמה 16.6.2.1 קבלניות  עבודות  הפרוייקט,    ביטוח  שווי  לרבות:  במלוא 

וכל דבר אחר שהובא לאתר העבודות   החומרים, הציוד, המתקנים 

העבו ביצוע  ו/או  לצורך  נזק  כל  נגד  לזמן,  מזמן  ערכו  במלוא  דות, 

העבודות ביצוע  תקופת  כל  למשך  ציוד    אובדן  היתר  בין  הכולל 

וכולל   הפרויקט  קיום  לצורך  המזמין  ידי  על  עלות  ללא  המסופק 

 ; חודשים 24תקופת תחזוקה מורחבת בת 

  4,000,000בגבול אחריות של  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי    -פרק ב'   16.6.2.2

ולתקופת הביטוח הכולל בין היתר כיסוי לתביעות שיבוב  ₪ למקרה  

 של המוסד לביטוח לאומי. 

ג'   16.6.2.3 מעסיקים  -פרק  חבות  של    ביטוח  אחריות  ₪    20,000,000בגבול 

 לתובע, לאירוע ולתקופת הביטוח. 

₪   2,000,000גבול אחריות של    ;מקצועית )משולב(/ביטוח חבות מוצר 16.6.2.4

 למקרה ולתקופת הביטוח. 

בסיום גם  בתוקף  יהא  ולמשך    הביטוח  הצדדים  בין    2ההתקשרות 

אחריות    לקבלןשנים, לכל הפחות, מתום ההתקשרות וכל עוד קיימת  

מוסכם בזאת כי  ביטוח אחריות מקצועית יערך למשך כל    לפי דין.

נוספ תקופה  ולמשך  העבודות  ביצוע  בת  תקופת    ממועד   חודש  24ת 

. ביטוח חבות המוצר יערך לתקופה  לפרוייקט  השלמה  תעודת  קבלת

לפי    ממנו  חלקים   או   כולו  הפרוייקט  מסירתממועד  חודש 24בת 

המוקדם מביניהם לגבי כל חלק שנמסר . חרף האמור לעיל האשכול  

לפי שיקול דעתו הבלעדי יהא רשאי לפטור את הקבלן מעריכת כאמור  

  לקו , אולם לא יהא בכך בכדי לפטור את הקבלן מאחריות כולו או ח

 בגין נזק כאמור.  

הקבלן יבצע את ביטוחי הקבלן בחברת ביטוח מורשית בישראל ובעלת מוניטין,    16.6.3

ימלא בהקפדה אחר כל תנאי הפוליסות והוראותיהן וישלם את פרמיות הביטוח  

 במועדים שהוסכמו עם המבטחים. 

למזמי 16.6.4 להמציא  מתחייב  של  הקבלן  מקור  העתק  ביטוחי  ן  קיום  על  "אישור 

ע"י המבטח, במועד חתימת הסכם זה  כדין  ( כשהוא חתום  7-ב  נספח)  הקבלן"

)שבעה( ימים לפני מועד כניסתו לאתר העבודות או מועד תחילת   7-ולא יאוחר מ

העבודה )לפי המוקדם(. בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור לאמור  

הק מתחייב  זה,  להוראות  בהסכם  להתאימם  בכדי  ביטוחיו  לשינוי  לגרום  בלן 

 הסכם זה. 

(,  7-נספח ב )  "אישור על קיום ביטוחי הקבלן"  נספחהקבלן יחזור וימציא את   16.6.5

האשכולתום  לפני   שבידי  האחרון  הביטוח  אישור  קיימת  ,  תוקף  עוד  כל  וזאת 
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או   התראה  במתן  צורך  כל  ללא  לעיל,  כמפורט  ביטוחים  לערוך  החובה  לקבלן 

 תזכורת על ידי האשכול.  

, מעת לעת, יגדיל הקבלן את סכומי ביטוחי הקבלן )או איזה  המזמיןלפי דרישת   16.6.6

לפי   עת,  באותה  הסביר  היקף הסיכון  תואמים את  שיהיו  ובאופן  בסכום  מהם 

 ת ובלתי ניתנת לערעור. , אשר תהא סופית, מכרעהמזמיןקביעת 

מוסכם, כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן ו/או בהמצאת האישור ו/או בדיקתם ו/או   16.6.7

בשינויים בכדי להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או בכדי להוות הטלת  

ו/או בכדי להוות צמצום לאחריותו של הקבלן, לפי    האשכולאחריות כלשהי על  

 הסכם זה או כל דין. 

מור לעיל, יערוך ויקיים הקבלן בין אם בעצמו ו/או בין אם על ידי  בנוסף על הא 16.6.8

 צדדים אחרים ביטוחי רכב כמפורט להלן: 

 ביטוח חובה על פי דין, בגין פגיעה גופנית עקב השימוש ברכבי הקבלן. 16.6.8.1

ביטוח אחריות הקבלן לנזקים לרכוש של צד שלישי כלשהו, לרבות   16.6.8.2

ברכב המזמיןשל   משימוש  כתוצאה  )צ  ,  הנדסי(וצמ"ה  מיכני  ,  יוד 

ש"ח )מיליון ש"ח(    1,000,000בגבול אחריות אשר לא יפחת מסך של  

 למקרה ולכל כלי רכב. 

בסעיף   16.6.8.3 כאמור  חובה,  בביטוח  מכוסים  אינם  אשר  גוף,  נזקי  ביטוח 

של     17.6.7.1 מסך  יפחת  שלא  אחד  למקרה  אחריות  בגבול  זה, 

 )מיליון( שקלים חדשים לכל כלי רכב.  1,000,000

כולל    למען  16.6.8.4 זה  נספח  לעניין  "רכב"  המונח  כי  מוסכם  ספק,  הסר 

נעים   כלים  וכן  גוררים  מחפרים,  טרקטורים,  מלגזות,  מנופים, 

 ממונעים מכל סוג. 

, את מנהל הפרויקט, מאחריות  ווכל הפועלים מטעמ  האשכולהקבלן פוטר את   16.6.9

  לכל נזק לרכוש ו/או ציוד המובא על ידו ו/או מטעמו לאתר ושהנו זכאי לקבל 

שיפוי בגינו ע"פ ביטוחי הסכם זה )או שהיה זכאי לקבל שיפוי בגינו, אלמלא סעיף  

יחול   לא  הפטור  חסר(.  ביטוח  או  הפוליסה  תנאי  הפרת  או  עצמית  השתתפות 

 לטובת מי שגרם לנזק בזדון. 

הקבלן יהא רשאי לערוך על פי שיקול דעתו וכפי שימצא לנכון כל ביטוח נוסף   16.6.10

ובתנא הפרויקט,  עם  ו/או  בקשר  לרכוש  הקבלן  שיערוך  נוסף  ביטוח  שכל  י 

לאחריותו, לרבות במפורש ביטוח אחריות מקצועית, יורחב לכסות את אחריות  

בכפוף לסעיף אחריות  של הקבלן    ו/או מנהל הפרויקט למעשיו ומחדליו    האשכול

צולבת, ובכל ביטוח נוסף לרכוש כלשהוא שיערוך הקבלן, ייכלל ויתור המבטח  

, ובלבד שהאמור בדבר  ו וכלפי כל הבאים מטעמ האשכול  יבוב כלפי  על זכותו לש

 ויתור על זכות תחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 

ככל שיידרש לשם שמירה ומימוש של    האשכולהקבלן מתחייב לשתף פעולה עם   16.6.11

 על פי ביטוחי הקבלן לרבות הביטוח הנוסף. האשכולזכויות 
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תהיה לו כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל  הקבלן מצהיר ומתחייב כי לא   16.6.12

כלפי   שהוא  וסוג  הוא  האשכולמין  אשר  הביטוחים,  היקף  ו/או  לתוכן  באשר   ,

  ו נדרש לעורכם ו/או ערך על פי שיקול דעתו כמפורט לעיל והכיסוי שיינתן על יד

והוא מוותר על כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כנ"ל. הקבלן מאשר כי הוא  

ע מלהעלות טענה כלשהי בקשר לכך. למען הסר ספק, מוסכם כי גבולות  יהיה מנו

האחריות בביטוחים השונים, כמפורט באישור, הינם בבחינת דרישה מינימאלית  

המוטלת על הקבלן ועליו לבחון את חשיפתו לחבות ולקבוע את גבולות האחריות  

 בהתאם.

רשאי,    האשכולאם לא יבצע הקבלן את הביטוחים כנדרש ממנו בהסכם זה, תהא   16.6.13

אך במפורש לא חייב, לעורכם בשמו או להשלימם, לפי העניין, ולשלם את דמי  

ה רשאי לנכות כל סכום ששולם בגין  יה י  האשכולהביטוח ככל שמתחייב מהעניין.  

ריבית, מכל סכום אשר  הביטוחים כנ"ל וכן כל הוצאה נלווית וכן הפרשי הצמדה ו 

 יגיע לקבלן מהן בכל זמן שהוא, או לגבותו בכל דרך אחרת שתמצא לנכון. 

עקב הפרת תנאי    ובגין כל סכום שיושת עלי  האשכולהקבלן מתחייב לשפות את   16.6.14

 הפוליסה על ידי הקבלן ו/או הפועלים מטעמו. 

הקבלן מתחייב בזה לגרום לכך כי כל קבלני המשנה, אשר יועסקו על ידו בביצוע   16.6.15

העבודות או בקשר עמן, יבצעו, יערכו ויקיימו אף הם את כל הביטוחים הנדרשים  

לעיל, לרכושם ולאחריותם, כמפורט באישורים וכי ביטוחים אלו יכללו את כל  

יטוחי הקבלן, כמפורט  התנאים, ההרחבות והוויתורים על תחלוף הנדרשים בב 

 לעיל.  

למבטח   16.6.16 בכתב  כך  על  הקבלן  יודיע  מהפוליסות  איזו  המחיל  אירוע  בקרות 

עם  מזמיןלו פעולה  בשיתוף  המבטח  עם  ומתן  משא  כל  לנהל  מתחייב  הקבלן   .

בכל הדרוש למימוש הזכויות על פי הפוליסה, וזאת מבלי לגרוע מזכות    האשכול 

 לנהל המשא ומתן בעצמם. האשכול

 

 לגרוע מכלליות האמור ביטוחי הקבלן יכללו את ההוראות הבאות:  מבלי 16.7

 עבודות קבלניות:  ביטוח 16.7.1

 כללי  – 1פרק  16.7.1.1

מוסכם בזאת כי האשכול נקבע בקביעה בלתי חוזרת כמוטב הבלעדי  

לעיל )זולת לציוד הקבלן(    1לקבלת  תגמולי הביטוח שיגיעו על פי פרק  

   וישמשו כולם לקימום האובדן או הנזק לעבודות.

במקרה של הארכת משך העבודה מכל סיבה שהיא לרבות עקב מקרה  

  ש ביטוח, תוארך תקופת הביטוח על פי הפוליסה לפרק הזמן שיידר

  24לשם סיום עבודות החוזה ובלבד שתקופת ההארכה לא תעלה על   

  חודש. 
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 2פרק  16.7.1.2

במלוא גבול   –כיסוי לתביעות תחלוף מצד הביטוח הלאומי   16.7.1.2.1

 האחריות לפרק זה. 

הנדסי   16.7.1.2.2 מכני  בציוד  משימוש  הנובעת  גוף  נזקי  בגין  חבות 

שהינו כלי רכב מנועי על פי פקודת התעבורה ושאין חובה 

 במלוא גבול האחריות לפרק זה.  –חוקית לבטחו 

פגיע  16.7.1.2.3 עקב  הנגרם  עקיף  נזק  בשל  חבות  לכיסוי  ה הרחבה 

קרקעיים  עד לסך השווה -בכבלים, צינורות ומתקנים תת

 מגבול האחריות הכללי לפרק זה.  20%-ל

המבוטחות( 16.7.1.2.4 העבודות  )זולת  האשכול  כרכוש  רכוש  יחשב 

לסכומים  מעבר  זאת  אך  זו,  פוליסה  לעניין  ג'  צד 

לעניין רכוש עליו עובדים ורכוש   1המשתלמים על פי פרק  

מתבצעת   עליו  רכוש  ולמעט  ניזוק סמוך  ואשר  העבודה 

 במישרין עקב עבודה כאמור. 

הסייג בגין נזקי רכב צד ג' רכוש לא יחול  על האשכול בגין  16.7.1.2.5

כלי רכב שלא נעשה בהם שימוש על ידה. כמו כן חריג זה 

 לא יחול עקב שימוש בציוד מכני המותקן על גבי כלי רכב.

פגיעה  16.7.1.2.6 עקב  הנגרם  עקיף  נזק  בשל  חבות  לכיסוי  הרחבה 

קרקעיים  עד לסך השווה -ינורות ומתקנים תתבכבלים, צ

 מגבול האחריות הכללי לפרק זה.  20%-ל

 
נכלל האשכול בשם אחריות מקצועית  חבות המוצר משולב  ביטוח  ב 16.7.1.3

כן     כמו  הקבלן.  מחדלי  ו/או  למעשי  אחריותו  בגין  כולל  המבוטח 

 . הרחבה בגין חריגה מסמכות בתום לבהביטוח 

מאוחר   16.7.1.4 יהא  לא  זה  ביטוח  במסגרת  הרטרואקטיבי  ממועד    המועד 

 החתימה על הסכם זה .  

  קודמיםהביטוחים המפורטים לעיל כוללים תנאי מפורש לפיו הינם  16.7.1.5

  ביטוחי  שיתוףללא זכות  ,  האשכולידי  -לכל ביטוח אחר אשר נערך על

 .  האשכול

  הקבלן לבדו אחראי לתשלום הפרמיה וסכומי ההשתתפות העצמית 16.7.1.6

 ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסה. 

הפרה בתום לב של תנאי מתנאי הפוליסה לא תפגע בזכות האשכול   16.7.1.7

 לקבלת שיפוי על פי הפוליסות.

לא יהיה תוקף לצמצום או ביטול הפוליסות אלא אם תשלח  הודעה   16.7.1.8

 יום מראש. 60בדואר רשום לאשכול   
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מבוטל, אולם אין בביטול בכדי לגרוע   –סייג רשלנות רבתי ככל קיים  16.7.1.9

 מזכויות המבטח והמבוטח על פי דין. 

הרשויות המקבלות  לרבות  סעיפי הביטוח דלעיל  " למטרת  אשכול "ה 16.7.1.10

 שירותים ממנו, הגופים בשליטתם, מנהליהם ועובדיהם. 

הקבלן  מצהיר  כי תוכן סעיפי הביטוח הועבר במלואו לסוכן הביטוח   16.7.1.11

החתימה על הסכם זה וטרם הפקת פוליסות  שלו ולידי מבטחיו, טרם  

הביטוח הנדרשות עפ"י הסכם זה, וכי הוראות סעיפי הביטוח  נכללות  

זה.   הסכם  עם  בקשר  ידו  על  הנערכות  הביטוח  בפוליסות  במלואן 

 הקבלן מוחזק אחראי כמי שפעל בהתאם לאמור לעיל. 

ויבצע את כל התשלומים באופן שכל החו 16.7.2 יגיש את כל ההצהרות  מרים  הקבלן 

פי חוק מס רכוש וקרן פיצויים,  -והמבנים )שעל הקבלן לשלם מס רכוש בגינם( על

יהיו מבוטחים מפני נזקי מלחמה על פי החוק הנ"ל באופן מרבי. הקבלן מסב בזה  

באופן    ה כל זכות שיש ו/או שתהיה לו עפ"י החוק הנ"ל ומיפה את כוח  מזמין ל

 וק הנ"ל. בלתי חוזר לגבות כל סכום שיגיע להם עפ"י הח 

אישורי הביטוח בהיותם מנוסחים בהתאם להנחיות המחייבות של רשות שוק   16.7.3

כל   את  ממצים  ואינם  ביטוחים  קיום  אישורי  לעניין  והחסכון  הביטוח  ההון 

המציע   על  זה,  למכרז  המצורף  הביטוח  בנספח  המבוטחים  והתנאים  דרישות 

והתנאים   הדרישות  בכל  עומדים  שביטוחיו  ולוודא  לדאוג  המפורטים  החובה 

 בנספח זה.

 

 נוהלי טיפול בתביעות מיוחדות  16.8

 לעיל, ומבלי לגרוע ממנו, תחולנה ההוראות כדלהלן:   16בכפוף לאמור בסעיפים 

 טיפול בתביעות ודרישות הנמוכות מגובה ההשתתפות העצמית:   16.8.1

אודות כל דרישה מצד מתלונן כלשהו, בגין    האשכוליידע את    הקבלן 16.8.1.1

כל אירוע באתר או סמוך לו, בתקופת פעילותו, לרבות דרישה הנמוכה  

כנגד כתב   ולרבות דרישה אותה סילק  מגובה ההשתתפות העצמית, 

 ויתור. 

י  16.8.1.2 ל  קבלןידע בכתב את ההאשכול  כל דרישה כספית שתוגש  ,  ובדבר 

פי טענת   על    קבלן המתלונן, בעת פעילותו של הבגין נזקים שאירעו, 

 באתר העבודה. 

של    קבלןה 16.8.1.3 תקופה  בתוך  שיגור  -)עשרים  21מתחייב,  ממועד  יום  ואחד( 

למסור   אליו,  או    לאשכולהמכתב  המתלונן,  מצד  סילוק  או  ויתור  כתב 

הודעה בדבר הסתייגות מהתביעה, תוך פירוט מדויק    האשכוללהעביר אל  

 של טענותיו כנגדם. 
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ב  קבלןה 16.8.1.4 את  מסמיך  תעמוד    האשכולזאת  בו  לסך  עד  תביעה  כל  לסלק 

,  קבלןההשתתפות העצמית כלפי המבטח, מעת לעת, וזאת על חשבונו של ה

, ובלבד ששוגרה אליו הודעה כאמור, והוא לא  האשכולשל    ו ועל פי שיקולי

 לעיל.  16.8.1.3פעל כמפורט בסעיף קטן 

יהא חייב לפרוע  רשאי לחייב את חשבון הספק בכל עת, אשר    ההיי  האשכול  16.8.1.5

 )שבעה( ימים ממועד קבלת הדרישה.  7את הסכום, תוך 

 טיפול בתביעות קטנות 16.8.2

מסמיך בזאת את נציגי המבטח לסלק כל תביעה המסווגת כתביעה    קבלןה 16.8.2.1

הנופלת לסמכותו של בימ"ש לתביעות קטנות, ולגרום לחיובו, בכל מקרה,  

 בגובה ההשתתפות העצמית. 

יוכל להיעשות על ידי חיוב חשבו  16.8.2.2 ידי  - או על  ן האשכולביצוע החיוב הכספי 

 י שיקול דעת האשכול. לעיל, לפ 16.8.1.5על פי סעיף קטן   קבלןחיובו של ה

, כתביעה קטנה, בין אם הוגש  וכל תביעה המוגשת נגד   קבלןעביר לי האשכול 16.8.2.3

תוטל    קבלן, ועל הקבלן ביחד עם ה  ובאופן בלעדי, ובין אם הוגשה נגד  ונגד

 החובה לטפל בתובענה זו, לרבות ע"י שיגור נציג לביהמ"ש לתביעות קטנות.

  וץ חפי בבית משפט, באם    וצג עצמ ליי  האשכול אין באמור כדי לגרוע מזכות   16.8.2.4

 בכך.

יהיה 16.8.2.5 ה  האשכול  את  לחייב  בו    קבלןזכאי  היבכל סכום  בביהמ"ש  וחויב  א 

)ואף אם    קבלן לתביעות קטנות, בגין אירוע המיוחס לתקופת עבודתו של ה

הוגשה במועד מאוחר ממועד סיום עבודתו(, ולתחום עבודתו, לרבות בהליך  

 לעיל.  16.8.2.3בו נמנע הוא מלייצג עצמו, ובלבד שפעל כמפורט בסעיף קטן 

זה תחול בכל    16.8.2.5, מוצהר בזאת כי הוראת סעיף  קבלןלמען הסר ספק ה 16.8.2.6

 פי. עת שהיא, לרבות לאחר סיום העבודות ועריכת חשבון סו

רשאי לקזז כספים    ה היי  האשכול, מוצהר בזאת כי  קבלןלמען הסר ספק ה 16.8.2.7

, מכל מקור שהוא, לרבות על  קבךןל  מנוהמגיעים, או אשר עשויים להגיע מ

 .והא זכאי כלפי י , מכל סכום לו  ואו שיחתם עמ  ופי כל הסכם אחר שנחתם עמ 

 

 נזיקין לעובדים  .17

או למי מעובדי הקבלן ו/או שלוחיו ו/או כל מי  /המזמין לא יהיה אחראי לכל נזק שיגרם לקבלן ו 

מטעמו ו/או בשירותו כתוצאה מתאונה או נזק שייגרמו תוך כדי ועקב ביצוע העבודות, בכפוף  

 לעיל.  16לאמור בסעיף 

 

 פיצוי המזמין עקב אי קיום התחייבות על ידי הספק  .18

פקודת הנזיקין ]נוסח   הקבלן אחראי כלפי כל צד שלישי במידה שאחריות כזאת מוטלת עליו לפי 

חדש[, או לפי כל דין אחר, לנזקים שייגרמו תוך כדי ביצוע העבודות ובקשר לכך. אם המזמין  
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יידרש לשלם לצד שלישי פיצויים כלשהם, מתחייב הקבלן להחזיר למזמין את הסכום שישולם  

 על ידו ואותו סכום יראוהו כחוב המגיע למזמין מהקבלן לפי חוזה זה. 

 

 

 התחייבויות כלליות  -פרק ד'  

 

 גישת המפקח לאתר העבודות .19

הקבלן יאפשר למזמין ולמפקח או לכל נציג מטעמם, להיכנס בכל עת סבירה לאתר העבודות ולכל  

חומרים   מובאים  לכל מקום שממנו  וכן  החוזה,  לביצוע  כלשהי  עבודה  נעשית  שבו  מקום אחר 

 כלשהם לביצוע החוזה. 

 

 זכויות פטנטים וכיו״ב .20

נע כל נזק מהמזמין ויפצה אותו על כל חיוב הנובע מתביעה, דרישה, הליך, נזק, הוצאה,  ימ   קבלן ה

היטל וכיו״ב שייגרמו כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטים, מדגמים, סמלי מסחר או זכויות דומות  

 . קבלןאו בחומרים שיסופקו על ידי הבאמצעים בדבר השימוש, תוך כדי ביצוע העבודות, 

 

 בנוחיות הציבור ובזכויותיהם של אנשים פגיעה  .21

מתחייב לא לפגוע ולא להפריע שלא לצורך, תוך כדי ביצוע העבודות, בנוחיות הציבור ו/או    קבלןה

בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל וכיו״ב או בזכות השימוש והחזקה ברכוש  

י  כך  לצורך  כלשהו.  שלטקבלןה  תקיןציבורי  חשבונו,  על  בפנסים  ,  מצוידים  והכוונה  אזהרה  י 

 וינקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת שלא לפגוע בנוחיות הציבור. 

 

 תיקון נזקים   .22

אחראי לכל נזק או קלקול שייגרם לבניין, כביש, דרך, גשר, מדרכה, שביל, רשת   קבלןה 22.1

דים מים, ביוב, תיעול, חשמל, כבלים, הטלפון, צינורת להעברת דלק, מטעים, שדות מעוב

  ( תוך כדי ביצוע העבודות, בין שהנזק או הקלקול "מערכות ומחוברים"  :וכיו"ב )בסעיף זה

  , נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודות, כולל שיטפונות

יתוקן על חשבונו הוא באופן היעיל ביותר ולשביעות רצונו של המנהל ושל כל אדם או  

 ל הטיפול במערכות ומחוברים כאמור. רשות המוסמכים לפקח ע

יתאם מראש עם הגופים והרשויות המתאימות את ביצוע עבודותיו, כולל קבלת מפות    קבלן ה 22.2

בסעיף   לעיל  הנזכר  כל  על  ברשות    22.1ונתונים  המוסמך  הגוף  ידי  על  סופי  אישור  וכולל 

 המקומית או הממשלתית. 

ם כאמור גם אם לא סומנו ו/או לא היו  אחראי לתיקון כל הנזקים של מערכות ומחוברי קבלןה 22.3

 ידועים מראש. 
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 מבוטל .23

 

 מבוטל .24

 

 סילוק פסולת וניקוי אתר העבודות עם השלמת העבודה  .25

במקום   25.1 שהצטברה  הפסולת  כל  את  העבודות  ביצוע  ממקום  לזמן,  מזמן  יסלק,  הקבלן 

ידי הקבלן,   על  ישירות  אחרים המועסקים  קבלנים  ופעילות  לרבות כתוצאה מפעילותו 

גרוטאות וכו' שקדמו לתחילת ביצוע   ניקוי השטח, הרחקת  הפסולת כתוצאה מפעולות 

העבודה, וכן הפסולת כתוצאה מפירוק, הריסה, עקירה או גדיעה של עצים, פרט לגזם 

 שהמפקח הורה להשאיר במקום.

מיד עם גמר ביצוע העבודות, ינקה הקבלן את אתר העבודות ויסלק ממנו את כל החומרים  25.2

מיותרים, הפסולת והמבנים הארעיים מכל סוג שהוא, וימסור את את העבודות כשהוא  ה

 נקי ומתאים למטרתו. 

הקבלן יסלק את הפסולת אך ורק לאתר שאושר למטרה זו על ידי הרשויות המוסמכות,   25.3

והסילוק לאתר, כולל דרכי הובלת הפסולת אל אתר הסילוק, הוא באחריותו הבלעדית  

ו. במקרים של חילוקי דעות בין קבלנים אחרים כלשהם כמשמעותו  של הקבלן ועל חשבונ

כל קבלן אחר לסילוק    29בסעיף   וחלקו של  בתנאי החוזה, יקבע המפקח את אחריותו 

 הפסולת.

25.4  

 

 

 עובדים  -פרק ה׳    

  

 אספקת כח אדם ותנאי עבודה על ידי הספק  .26

העבודות, את ההשגחה  הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, את כח האדם הדרוש לביצוע   26.1

אחר  דבר  וכל  וממנו,  העבודות  אתר  אל  עבורם  התחבורה  אמצעי  את  זה,  אדם  כח  על 

 הכרוך בכך. 

הקבלן מתחייב להעסיק עובדים, מקצועיים ואחרים, במספר הדרוש לשם ביצוע העבודות   26.2

תוך התקופה שנקבעה בחוזה, ובעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רישיון או היתר לפי  

 דין, חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל רישיון או היתר כאמור, לפי העניין.כל 

שבא 26.3 לכך  לדאוג  הקבלן  מתחייב  העבודות  -כן  ביצוע  במקום  נוכח  יהיה  המוסמך  כוחו 

 במשך כל שעות העבודה. 

חוק שירות התעסוקה, תשי״ט  26.4 הוראות  פי  על  עובדים  יעסיק הקבלן  -לביצוע העבודות 

הוראות כל חוק אחר בדבר העסקת עובדים, ישלם שכר עבודה ויקיים את , או על פי  1959

 תנאי העבודה, הכל בהתאם לקבוע בהסכמים הקיבוציים החלים עליהם ועל פי כל דין.
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הקבלן מתחייב לשלם בעד עובד שהועסק על ידו בביצוע העבודות מסים לקרנות ביטוח   26.5

סכמים הקיבוציים החלים עליהם סוציאלי בשיעור שייקבע לגבי אותו העובד על פי הה

 ועל פי כל דין. 

ורווחתם  26.6 העובדים  בריאות  לשמירת  ותנאים  בטיחות  תנאי  להבטיח  מתחייב  הקבלן 

כפי    –ולמלא אחר ההוראות הנוגעות לבטיחות בעבודה על פי כל דין, ובאין דרישה חוקית  

- התשי״דשיידרש על ידי מפקחי העבודה כמשמעותם בחוק ארגון הפיקוח על העבודה,  

1954 . 

 

 סיק מע-היעדר יחסי עובד 26.7

מעסיק בין  -מוצהר ומוסכם כי אין ולא יהיו קיימים, בכל עת שהיא, יחסי עובד  26.7.1

לבין הקבלן ו/או מי מעובדיו ו/או קבלני המשנה ו/או עובדים של קבלני    המזמין 

 מטעמם בכל הנוגע למילוי התחייבויות הקבלן לפי חוזה זה. המשנה ו/או מי

מטעמו,    , כי מעמדו בחוזה זה הינו של ספק עצמאי וכי כל העובדים הקבלן מצהיר 26.7.2

יישא  והקבלן  בלבד,  ידו  ועל  מטעם  המועסקים  כעובדים  וייחשבו  באופן    יהיו 

במסגרת    בלעדי בכל האחריות והחובות כלפיהם בגין העסקתם על ידו, או מטעמו

נוסף שחל    החוזה, לרבות בתשלומי מס הכנסה, ביטוח לאומי וכל תשלום אחר או

לרבות הזכויות    או יחול בגין העסקת עובדים ותנאי העסקתם, בהתאם לכל דין,

 הסוציאליות, שיפוי בגין נזק או פיצויים וכיו"ב. 

בין   26.7.3 עת שהיא,  בכל  קיימים,  יהיו  ולא  אין  כי  ומוסכם  מי    המזמיןמוצהר  ו/או 

צא באלה.  לבין הקבלן ו/או מי מטעמו יחסי שליחות, סוכנות, נציגות וכיוו  מטעמ

עלות או חבות בשל קביעה שיפוטית לפיה    וו/או מי מטעמ  המזמין  אם תושת על

  המזמין, ישפה הקבלן את המזמיןכסוכן, כשלוח או כנציג של  הציג עצמו הקבלן

 בגין כל עלות כאמור.

 חוב בחובות שמירה ביחס לציוד, חומרים ומוצרים שימצאו שייכים ילא    המזמין  26.7.4

 או במקום אחר.  המזמין בלן או מי מטעמו בחצרי  ו/או שהותיר הק  קבלןל 26.7.5

לביצוע   26.7.6 בעקיפין,  ו/או  במישרין  קשורות,  או  נוגעות  הנובעות,  ההוצאות  כל 

העבודות והטובין מושא חוזה זה ו/או קיום התחייבויות הקבלן, לרבות תשלום  

לעובדי הקבלן )לרבות, שכר עבודה, מס הכנסה, תשלום לביטוח לאומי וכל מס  

תשלומי מיסים ו/או    או היטל או מלווה וכל תשלום סוציאלי, ביטוחים ואחרים(,

פי דין, ביטוחים וכל יתר  -הפרשות ו/או ניכויים ו/או העברות שהוטלו כולם על 

ההוצאות וכל הסיכונים והאחריות בקשר עם ביצוע השרות ו/או הקבלן יחולו על  

הקבלן וישולמו על ידו, והמזמין לא יהיה אחראי לכך בכל צורה ואופן לתשלומים  

 ולא כלפי רשויות כלשהן.    אלה, לא כלפי עובדי הקבלן

למען הסר ספק, הקבלן מתחייב למלא את כל חיוביו כלפי עובדיו, לרבות תשלום   26.7.7

שכר עבודה, תנאים נלווים, זכויות סוציאליות ככל שנדרש על פי כל דין, לרבות  

הסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה שחל ו/או יחול על עובדי הקבלן. בנוסף, הקבלן  
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ות כנדרש, וכן ידאג לסביבת עבודה וכללי עבודה הוגנים  ידווח כדין לכל הרשוי 

מניעת   בחוק,  כנדרש  הזדמנויות  שוויון  על  שמירה  לרבות  דין,  פי  על  וכנדרש 

 הטרדה מינית וקביעת אמצעים מתאימים לטיפול בכך.  

הקבלן מתחייב להמציא לפי דרישת המזמין בכל עת דו"ח רו"ח על אישור ביצוע   26.7.8

 חיובים אלה.  

חייב לשפות את המזמין בכל מקרה של תביעה של מי מעובדיו ו/או  הקבלן מת  26.7.9

סוכניו ו/או הפועלים כנגד המזמין ו/או מי מטעמו הנובעת במישרין ו/או בעקיפין  

ימים מדרישה בכתב    14מאספקת השירותים והטובין מושא חוזה זה, וזאת תוך  

מזמין הנובעות  שתופנה אל הקבלן על ידי המזמין ובכלל זה בגין הוצאותיו של ה

מהתגוננותו מן התביעה האמורה. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של הקבלן  

 להתגונן מפני כל תביעה של עובד כאמור.  

כל   26.7.10 במשך  יחולו  זה  סעיף  הוראות  כי  מפורשות  ומסכימים  מצהירים  הצדדים 

 . וולאחרי  חוזהתקופת ה 

מעסיק  -נדרש המזמין לשפות ו/או לפצות אדם בגין טענה שעילתה ביחסי עובד 26.7.11

קבלת   עם  מיד  המזמין  את  הקבלן  ישפה  זה,  בחוזה  הקבלן  להצהרות  בניגוד 

דרישה ראשונית על כך, בשל כל סכום ששילם המזמין ו/או חוייב לשלם ו/או כל  

ה לו בגין הטיפול  סכום שהוא עשוי להיות מחוייב בו, וכן בגין כל הוצאה שנגרמ

עובד יחסי  שעילה  בתביעה  ו/או  הוצאות  - בדרישה  רק,  לא  אך  לרבות  מעסיק, 

משפט ממשיות, והכל בתנאי שניתנה לספק הודעה מראש ובכתב על כל תביעה  

 ו/או דרישה כאמור והתאפשר לספק להתגונן מפניה. 

 מזמין מתחייב להודיע לספק על כל מקרה בו נתבע על פי סעיף זה. ה 26.7.12

 

 

 ציוד, חומרים ועבודה -ק ו׳  פר

 

 אספקת ציוד, מתקנים וחומרים .27

וכל   27.1 הציוד, המתקנים, החומרים, האבזרים  כל  על חשבונו, את  לספק,  הקבלן מתחייב 

 הדברים האחרים הדרושים לביצוען היעיל של העבודות בקצב הדרוש. 

במועד   27.2 יעברו  והשלמתן,  העבודות  ביצוע  למטרת  העבודות  לאתר  שסופקו  חומרים 

 ספקתם כאמור, לבעלות המזמין. א

על הקבלן, במועד התקנת והפעלת המערכת לספק לאשכול את הגרסה האחרונה של כל  27.3

תוכנה, את המחשב המתקדם ביותר הנמצא באותו זמן בשוק, את הדגם האחרון והחדיש 

של כל פריטי הציוד, את הטכנולוגיה האחרונה שיצאה לשוק, להשתמש בכלי העבודה  

תר וכיוצא באלו, כדי להבטיח שהמערכת שתסופק על ידו לאשכול תהא  המתקדמים ביו

 .וזאת ללא כל תמורה נוספתבעלת חדשנות טכנולוגית מלאה, 
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ציוד וחומרים שסופקו על ידי הקבלן לאתר העבודות למטרת ביצוע העבודות והשלמתן,   27.4

ת אין הקבלן רשאי להוציאם מאתר העבודות ללא הסכמת המפקח בכתב. ניתנה תעוד

בתנאי החוזה, רשאי הקבלן להוציא מאתר העבודות    54.1השלמה לעבודות על פי סעיף  

 את הציוד והמבנים הארעיים השייכים לו ואת עודפי החומרים. 

או הורה המפקח בכתב,   27.7בכל מקרה שציוד וחומרים נפסלו על פי הוראות סעיף קטן   27.5

ם נחוצים עוד לביצוע העבודות,  אינ   27.4עד    27.1שהציוד והחומרים לפי סעיפים קטנים  

חדלים   כאמור,  הוראה  מתן  או  פסילתם  ועם  העבודות,  מאתר  להוציאם  הקבלן  רשאי 

 החומרים מלהיות בבעלות המזמין. 

נקבע בהוראה מועד להוצאת הציוד או החומרים, חייב הקבלן להוציאם בהקדם האפשרי  27.6

, רשאי המזמין להוציאם ולא יאוחר מהמועד שנקבע כאמור. לא ציית הקבלן להוראה זו

מאתר העבודות לכל מקום שייראה בעיניו, על חשבון הקבלן, והמזמין לא יהיה אחראי  

 לכל נזק או אבדן שייגרמו להם.

בהם  27.7 להשתמש  רשאי  והוא  והחומרים,  הציוד  של  הבטוחה  לשמירתם  אחראי  הקבלן 

בתנאי החוזה, רשאי    63לצורך ביצוע החוזה, אולם בכל אחד מהמקרים המנויים בסעיף  

המזמין להשתמש בזכויות המוקנות לו על פי אותו סעיף, וזכות השימוש של הקבלן לפי  

 כאמור. 63סעיף קטן זה כפופה לזכויות המזמין על פי סעיף 

וחומרים  27.8 ציוד  של  לטיבם  המפקח  ידי  על  אישור  מתן  זה  סעיף  מהוראות  להסיק  אין 

 כלשהם, והמפקח רשאי לפסלם בכל עת. 

 

 טיב החומרים והעבודה .28

ב   העבודות ישתמש בחומרים המיועדים לביצוע    קבלן ה 28.1   הצעתו, במפרט בהתאם לאמור 

ובשאר מסמכי החוזה. כל החומרים למיניהם יהיו חדשים ויתאימו לדרישות התקנים כפי  

יתאימו החומרים לסוג    –שנקבע בחוזה. אם מצויים בתקן יותר מסוג אחד של חומרים  

 פרט אם נקבע בחוזה סוג אחר מתוך התקן המתאים.  המובחר של החומר,

 החומרים יעמדו בתנאים שלהלן:  28.2

התקנים   28.2.1 מכון  מטעם  תקנים  קיימים  לגביהם  אשר  הארץ,  מתוצרת  חומרים 

 יתאימו בתכונותיהם לתקנים הישראליים.  –הישראלי 

חומרים מתוצרת הארץ, אשר לגביהם לא קיימים תקנים מטעם מכון התקנים   28.2.2

לדרישות  ית  –הישראלי   או  בחוזה  נקבעו  אשר  חוץ  לתקני  בתכונותיהם  אימו 

 שפורטו בחוזה. 

או   28.2.3 בחוזה  נקבעו  אשר  חוץ  לתקני  בתכונותיהם  יתאימו  מיובאים  חומרים 

 לדרישות שפורטו בחוזה. 

לעיל, חלה    28.2.3-ו  28.2.2,  28.2.1חובת ההוכחה על ההתאמה כאמור בפסקאות   28.2.4

 . קבלןעל ה

 לגבי החומרים גם כדלקמן: קבלןעיל יקיים הל   28.2נוסף לאמור בסעיף  ב  28.3
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 חומרים אשר לגביהם קיימים תקנים ישראליים, יישאו תו תקן.  28.3.1

אם מהחומרים הנדרשים לא קיים חומר הנושא תו תקן או קיים רק חומר אחד   28.3.2

רשאי להציע חומרים שאינם נושאים תו תקן,    קבלן יהיה ה  – בלבד הנושא תו תקן  

 ים יתאימו לדרישות התקנים. אולם בתנאי שהחומרים המוצע

בפסקאות   28.3.3 כאמור  ההתאמה  על  ההוכחה  על    28.3.2-ו  28.3.1חובת  חלה  לעיל, 

 . קבלןה

ה 28.4 חומרים   קבלןעל  של  יבואנים,  או  יצרנים  ידי  על  מנופקות  אחריות,  תעודות  למסור 

המסופקים לאתר העבודות, עבור כל אותם החומרים שלגביהם קיימת חובה על פי דין  

ודות אחריות לצרכן או אם היתה דרישה כזו במיפרט למרות שלא קיימת של מסירת תע

דין פי  על  חובה  מיום לגביהם  שנה  של  מינימאלית  לתקופה  הינה  האחריות  כאשר   ,

 . מסירתה העבודות לרשות המקומית

הקבלן יהיה אחראי על העבודות ועל כל האמצעים לתקופה כפי שהגיש בהצעתו, ולא   28.5

ירת העבודות לאשכול. בתוקפה זו ייתן הקבלן שירותי אחזקה ( מיום מס3פחות משלוש )

לכל האמצעים אותם התקין במסגרת חוזה זה. למזמין  –לרבות חלקי חילוף  –ותחזוקה 

זכות לרכוש אחריות לתקופה נוספת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לפי המחיר שהוצע ע"י  

 הקבלן במכרז.

 

 הדרכה .29

התחייבויותיו של הקבלן על פי מסמכי המכרז, הקבלן מצהיר, מאשר וכן מתחייב  בלי לגרוע מיתר  

 בזאת, לפי העניין כדלקמן: 

חשבונולהכשיר,   29.1 האשכול  על  רשויות  ו/או  האשכול  של  ותחזוקה  תפעול  אנשי  צוות   ,

"( לרמה שתאפשר להם תפעול שוטף ומבצעי של המערכת, לשביעות  צוות החברה )להלן: "

 .רצונו של האשכול

במסגרת  29.2 האשכול.  רשויות  ו/אן  האשכול  לצוות  הדרכה  קורסי  יערוך  ההנדסי  הצוות 

מבנה   על  היתר,  בין  האשכול,  רשויות  ו/או  האשכול  צוותי  יודרכו  ההדרכה  קורסי 

המערכת, תכונותיה, מרכיביה השונים, צורת הפעלתה, נוהלי עבודה ואיתור תקלות בדרג 

 א'. 

זרי הדרכה, ויתבססו על הספרות הטכנית אשר הוכנה  קורסי ההדרכה יועברו בליווי אבי 29.3

 עבור המערכת. הקבלן יכין חומר טכני אשר יחולק למשתתפי הקורס. 

29.4 ( תוכנית  5חמישה  האשכול  לאישור  הקבלן  יגיש  הקבלה  בדיקות  תחילת  לפני  ימים   )

מפורטת של קורסי ההדרכה המתוכננים על ידו. הקבלן יתקן ויעדכן את תוכנית קורסי  

 ה בהתאם להערות ודרישות האשכול. ההדרכ

לשירות,  29.5 לגרוע מאחריות הקבלן  בכדי  בקורסי ההדרכה  אין  לעיל,  לגרוע מהאמור  בלי 

 אחריות ותחזוקה של המערכות על פי מסמכי המכרז.
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למניעת ספקות, מוסכם בזאת, כי האשכול יהא רשאי לעכב את התמורה המגיעה לקבלן   29.6

הקבלן קורסי הדרכה לצוותי האשכול ו/או רשויות  על פי החשבון הסופי, עד אשר יעביר  

 האשכול, לשביעות רצונו של האשכול. 

 

 מהלך ביצוע העבודות   -פרק ז׳ 

 

 התחלת ביצוע העבודות  .30

מיום    יומייםיתחיל בביצוע העבודות בתאריך שייקבע בצו התחלת העבודה, ולא יאוחר מ   קבלןה

העבודות התחלת  להשלצו  הדרוש  בקצב  בביצוע  וימשיך  שנקבעה  ,  התקופה  תוך  העבודות  מת 

 . המאושר בחוזה ובהתאם ללוח הזמנים

 

 קבלןהעמדת אתר העבודות לרשות ה .31

לפני מתן ההוראה להתחיל בביצוע העבודות, או במועד מתן אותה הוראה, יעמיד המנהל לרשות  

את אתר העבודות או את אותו חלק ממנו הדרוש להתחלת ביצוען של העבודות והמשכתן   קבלןה

הזמנים  ב ללוח  ההמאושרהתאם  לרשות  המנהל  יעמיד  מכן  לאחר  חלקים  קבלן.  לזמן,  מזמן   ,

 נוספים מאתר העבודות, הכל כפי שיידרש לביצוע העבודות בהתאם ללוח הזמנים האמור.

 

 מועד השלמת העבודות  .32

בקבלן  ה 32.1 שנקבעה  התקופה  תוך  העבודות  את  להשלים  העבודהמתחייב  התחלת  , צו 

 מהתאריך שנקבע בצו התחלת העבודה. שמנינה יתחיל  

כל   32.1הוראות סעיף קטן   32.2 תהיינה כפופות לכל תנאי מפורש בחוזה לגבי השלמתו של 

 חלק מסוים מהעבודות תוך התקופה המסוימת שנקבעה בחוזה. 

  33ניתנה ארכה להשלמת העבודות או קוצר המועד להשלמת העבודות, בהתאם לסעיף   32.3

 בתנאי החוזה, ישתנה המועד להשלמת העבודות בהתאם לכך.

 

 ארכה או קיצור להשלמת העבודות .33

המחייבת את ביצועה של עבודה נוספת או שונה מזו  ביקש המזמין שינוי בהיקף העבודות   33.1

ועד השלמת העבודות או המחייבת את ביטולה של חלק  שהובאה בחשבון לצורך קביעת מ

מהעבודה או הפסקתה, רשאי המזמין, ביוזמתו הוא או לפי בקשת הקבלן, לקבוע בה את 

 השינוי במועד השלמת העבודות.

לבקש  33.2 הקבלן  רשאי  במזמין,  התלויות  מנסיבות  כתוצאה  בביצוע העבודות  עיכוב  נגרם 

 . את המועד לביצוע העבודות אריךארכה להשלמת העבודות, והמזמין י
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נגרם עיכוב בביצוע העבודות על ידי כח עליון או כתוצאה מנסיבות אחרות שלדעת המזמין   33.3

לא היתה לקבלן שליטה עליהם ולא היתה לו אפשרות למנוע את העיכוב, רשאי הקבלן  

 לבקש ארכה להשלמת העבודות.

 התנאים למתן ארכה להשלמת העבודות יהיו כדלהלן:  33.4

י 33.4.1 יומן  הקבלן  לרבות  המזמין,  של  רצונו  לשביעות  ראיות,  להביא  חייב  היה 

 העבודה, שהנסיבות האמורות אירעו וגרמו לעיכוב בביצוע העבודות. 

יהיה חייב להגיש את בקשתו לארכה כאמור בתוך   33.4.2 יום מיום אירוע    14הקבלן 

הנסיבות שגרמו לעיכוב בביצוע העבודות, אולם המזמין יהיה רשאי לדון במתן  

  14ה כאמור ולקבוע את שיעור הארכה גם אם הבקשה הוגשה לאחר תום  ארכ

לאיחור   וינמק את הסיבות  סביר  ייתן טעם  בתנאי שהקבלן  הימים האמורים, 

 בבקשתו.

לאור מהות העבודה ואופן תשלום התמורה, לא יהיה זכאי הקבלן בכל מקרה לתוספת  33.5

ם נגרם ממעשה או מחדל של  כלשהי לתמורה בגין עיכוב כלשהו בביצוע העבודות, בין א

צד  של  מחדל  או  ממעשה  ובין  האשכול,  של  מחדל  או  ממעשה  נגרם  אם  ובין  הקבלן 

 שלישי, ובין אם מכוח עליון.

 

 עבודה בשעות היום בימי חול .34

 חג יבוצעו בשעות הלילה או בימי  לא  רט אם הותנה בחוזה במפורש אחרת, העבודות  פ 34.1

 אלא בכפוף לכל דין. 

ק  34.2 סעיף  הוראות  ללא    34.1טן  אין  הדברים,  מטבע  להיעשות,  שצריכה  עבודה  על  חלות 

הפסק או במשמרות רצופות, או כל עבודה שהיא הכרחית ובלתי נמנעת להצלת נפש או  

, ואולם במקרה של עבודה כזו  או מבנה רכוש או לביטחון העבודות או תשתיות ציבוריות

 על הקבלן להודיע על כך מיד למפקח. 

 

 קבועים מראש על איחורים פיצויים מוסכמים ו .35

כל חלק מסוים מהעבודות תוך התקופה   35.1 ביצוע העבודות או  ישלים הקבלן את  אם לא 

העבודות  שנקבעה התחת  סעיף  בצו  לפי  בקיצורה  או  בהארכתה  בהתחשב  בתנאי    33, 

וקבועים   מוסכמים  כפיצויים  בחוזה  שנקבע  הסכום  את  למזמין  הקבלן  ישלם  החוזה, 

חלק   או  העבודות  להשלמת  שנקבע  הסופי  המועד  שבין  איחור  של  יום  כל  על  מראש 

צמוד   יהיה  המוסכמים  הפיצויים  סכום  בפועל.  השלמתם  מועד  ועד  כאמור  מהעבודות 

כמוגדר זה  למדד  בחוזה  בשיע להלן  ויוגדל  לבין  ,  הבסיסי  החודש  בין  המדד  עליית  ור 

 החודש שבו הסתיימה העבודה בפועל. 

קטן   35.2 בסעיף  האמורים  הפיצויים  סכום  את  לנכות  רשאי  יהיה  סכום   35.1המזמין  מכל 

חילוט   באמצעות  לרבות  אחרת,  דרך  בכל  מהקבלן  לגבותו  או  עת  בכל  לקבלן  שיגיע 
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גבייתם אינ ניכויים או  הפיצויים,  ם פוטרים את הקבלן מהתחייבותו  ערבויות. תשלום 

 להשלים את העבודות או מכל התחייבות אחרת לפי החוזה.

בלתי   35.3 והמהווים חלק  לחוזה  באחד מהמסמכים המצורפים  הפיצוי  יצוין סכום  לא  אם 

של איחור,    יום ₪ לכל    3,000יהווה סכום הפיצוי    – נפרד ממנו, לרבות הצעתו של הקבלן  

 . 35.1ף קטן בתוספת הצמדה למדד כאמור בסעי

לגבי תשלום פיצויים חל גם  35.2- ו 35.1מוסכם בזאת במפורש, כי האמור לעיל בסעיפים  35.4

לגבי השלמת כל חלק וחלק של המבנה להנחת דעת המפקח במועדים המפורטים בחוזה  

 זה.

 

 הפסקת עבודה .36

הוראה  הקבלן יפסיק את ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, לזמן מסוים או לצמיתות, לפי   36.1

ביצוע   יחדש את  ולא  בהוראה,  שיצוינו  ולתקופה  לתנאים  בכתב מאת המנהל, בהתאם 

 העבודות אלא אם ניתנה לו על ידי המנהל הוראה בכתב על כך. 

לפי סעיף קטן   36.2 כולן או מקצתן,  ביצוע העבודות,  ינקוט הקבלן באמצעים 36.1הופסק   ,

 ידי המפקח. להבטחת העבודות ולהגנתן לפי הצורך, כפי שיאושרו על  

הקבלן לא יהיה זכאי לתוספת לתמורה הקבועה בחוזה זה בגין הפסקת העבודות, גם אם  36.3

 הוצאות. עקב הפסקת העבודות נגרמו לו 

עבודה,  36.4 התחלת  צו  שניתן  אחרי  לצמיתות,  מקצתן,  או  כולן  העבודות,  ביצוע  הופסק 

את התמורה יהיה הקבלן זכאי לקבל מהמזמין    – והקבלן החל בביצוע העבודות בפועל  

עבור העבודה שביצע בפועל עד למועד הפסקת העבודה, וזאת לסילוק סופי ומוחלט של 

כל תביעותיו בגין הפסקת העבודה כאמור, ללא יוצא מן הכלל, לרבות הוצאותיו והפסד 

רווחים. לצורך קביעת ערך העבודה שבוצעה בפועל על ידי הקבלן, תעשנה מדידות סופיות  

חלק מהן שביצוען הופסקה, הכל לפי העניין. ערך העבודה שבוצעה    לגבי העבודות או כל

 יום מיום הפסקת העבודה.   45בפועל על ידי הקבלן, ייקבע תוך 

הופסק ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, לצמיתות, אחרי חתימת החוזה, אך לפני שניתן   36.5

צו התחלת העבודה, אך הקבלן טרם החל   שניתן  או אחרי  בביצוע  צו התחלת העבודה 

 . לא יהיה זכאי הקבלן לתשלום כלשהו  –העבודות בפועל 

 

 

 כח עליון: .37

הצדדים ינהגו בכל מקרה של אי מילוי הוראה מהוראות החוזה או אי קיום החוזה כולו   37.1

 מסיבות של כח כעליון כמפורט להלן בסעיף זה. 

ב, על  "( יודיע לצד האחר מיד ובכתהצד המפרהצד המסתמך על טענת כח עליון )להלן: " 37.2

הוראה   כל  או  כולו  החוזה  ביצוע  המשך  על  והשלכותיו  עליון  כח  של  המאורע  מהות 

 מהוראותיו. 
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כל  37.3 יידחו  מסוים,  זמן  לפרק  החוזה  מהוראות  הוראה  ביצוע  לדחיית  המאורע  גרם 

ההתחייבויות של הצדדים לפי החוזה או התחייבויות הנוגעות לאותה הוראה לפי העניין  

מנסיבות המקרה ואיחור כל שהוא בגלל כח עליון יהיה איחור  לאותו פרק זמן שמתחייב  

 מוצדק.

ישא  37.4 צד  וכל  לקיצו  החוזה  יבוא  החוזה,  של  הביצוע  אפשרות  לסיכול  המאורע  גרם 

 בהוצאותיו ובנזקיו. 

, ACT OF GOD  –בסעיף זה פירושו אך ורק  (  FORCE MAJEUREהמונח כח עליון ) 37.5

וה של כל המתקנים  בנסיבות שאינן  ובנוסף לכך השבתה מלאה  פעילות של הצד המפר 

בשליטת אותו הצד וזאת אך ורק מחמת שריפה, שביתה כללית של עובדיו המהווה חלק  

משביתה או השבתה כללית באותו אזור או באותו ענף הקשור בביצוע העבודה, הפרעה  

מאורגנת למהלך התקין של פעילותו, השבתת מרבית עובדיו או מתקניו כתוצאה מביצוע  

הוראות מחייבות של המוסדות המוסמכים של המדינה, וכן מלחמת פרעות או מעשים   של

 מלחמתיים. 

 

 שימוש או אי שימוש בזכויות על ידי הצדדים  .38

תהווה   38.1 לא  מסוים,  במקרה  זה  חוזה  מהוראות  לסטות  מהם  אחד  או  הצדדים  הסכמת 

 תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר. 

אחד מהם בזכויות הניתנות להם לפי חוזה זה במקרה מסוים, לא השתמשו הצדדים או   38.2

אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו  

 על זכויות וחובות לפי חוזה זה.

 

 

 שינויים, תוספות והפחתות  -פרק ח׳  

 

 שינויים  .39

יין, צורתן, סגנונן, איכותן, סוגן,  המזמין רשאי להורות בכל עת על כל שינוי, לרבות: אופ 39.1

גודלן, כמותן, המתאר וממדיהן של העבודות וכל חלק מהן, והקבלן מתחייב למלא אחר 

 הוראותיו. 

קטן   39.2 סעיף  לפי  העבודות  שינוי  על  המזמין  ותינתן    39.1הוראת  שינויים  פקודת  תיקרא 

 לקבלן בכתב כשהיא חתומה על ידי המזמין. 

הווה פקודת שינויים, יודיע על כך בכתב למפקח, לגורם סבר הקבלן שהוראה שקיבל מ 39.3

שנתן את ההוראה ולמזמין. מובהר, כי כל עוד לא הוצאה פקודת שינויים חתומה בהתאם 

 לאמור לעיל, לא תהווה ולא לא תיחשב ההוראה כפקודת שינויים. 
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 הערכת שינויים  .40

י היחידות הנקובים ערכו של כל שינוי שבוצע בהתאם לפקודת שינויים ייקבע לפי מחיר 40.1

בכתב הכמויות. לא נקבעו בכתב הכמויות כל מחירי היחידות הדרושים לקביעת ערכו של 

, ואולם אין הקבלן  40.2ייקבעו מחירי היחידות החסרים כאמור בסעיף קטן    –השינוי  

 רשאי לעכב את ביצועו של השינוי מפאת אי קביעת ערכו של השינוי. 

, יובא בחשבון כל מחיר  40.1חסרים, כאמור בסעיף קטן  לצורך קביעת מחירי היחידות ה 40.2

יחידה דומה הנקוב בכתב הכמויות והמחירים שאפשר להתבסס עליו לצורך קביעת כל 

בתוספת אחוז ההנחה שהציע    אחד ממחירי היחידות החסרים וזאת לפי קביעת המפקח

סס עליהם . בהעדר מחירי יחידות דומים בכתב הכמויות והמחירים שאפשר להתבהקבלן

ייקבע כל אחד   – לצורך קביעת כל אחד ממחירי היחידות החסרים וע"פ קביעת המפקח  

 לפי מחירי השוק הידועים במועד השינוי. ממחירי היחידות החסרים 

לפיכך, כל שינוי שאינו כלול בכתב הכמויות יותנה בהסכמת הקבלן, ובהסכמה מראש של  40.3

הקבלן לא הסכימו לגבי הערכת שווי השינוי,  האשכול והקבלן לגבי מחירו. היה והאשכול ו

 רשאית האשכול להתקשר עם כל קבלן אחר לביצוע השינוי. 

 

 רשימת תביעות  .41

עליהם  41.1 הותנה  שלא  נוספים  לתשלומים  תביעותיו  כל  של  רשימה  למנהל  יגיש  הקבלן 

בחוזה, ואשר לדעתו הוא זכאי להם עקב ביצוע העבודות במשך חודש מסוים, לא יאוחר 

 ם לאחר תום אותו חודש.יו 30-מ

נכללה ברשימת התביעות, כאמור בסעיף קטן   41.2 , טכנולוגיים כאילו  41.1כל תביעה שלא 

הקבלן ויתר עליה לחלוטין וללא תנאי. אולם המנהל באישור המזמין יהיה רשאי לדון  

בתביעות הקבלן לתשלומים נוספים שלא הותנה עליהם גם אם תביעות אלה הוגשו לאחר 

הנקוב לעיל, בתנאי שהקבלן ייתן טעם סביר וינמק את הסיבות לאיחור בהגשת המועד  

 תביעותיו. 

 

 

 מדידות  - פרק ט׳ 

 

 מדידת כמויות .42

ב 42.1 הנקובות  החוזה  הכמויות  לביצוע  מסמכי  הדרושות  הכמויות  של  בלבד  אומדן  הן 

מילוי   לצורך  בפועל  לבצען  הקבלן  שעל  הסופיות  ככמויות  לראותן  ואין  העבודות, 

 התחייבויותיו לפי החוזה. 

הכמויות שבוצעו בפועל לפי החוזה תיקבענה על סמך מדידות שתעשנה על ידי המפקח   42.2

והקבלן בהתאם לשיטה המפורטת בכתב הכמויות ו/או על סמך חישובי כמויות שיוגשו  
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בספר  תירשמנה  המדידות  כל  העניין.  לפי  ידי המפקח, הכל  על  ויאושרו  הקבלן  ידי  על 

 ברשימות מיוחדות לכך ותיחתמנה על ידי המפקח והקבלן.המדידות או 

על  42.3 לקבלן  מראש  הודעה  המפקח  יתן  מקצתן,  או  כולן  העבודות,  את  למדוד  בואו  לפני 

או   הנקוב  במועד  נוכח  להיות  מתחייב  והקבלן  לו,  הרצוי  המועד  ועל  כן  לעשות  כוונתו 

בא  המדי-לשלוח  את  לבצע  לנציגו  או  למפקח  ולעזור  זה  לצורך  וכן  כוח  הדרושות,  דות 

לקבלן את כח האדם והציוד הדרושים לביצוע המדידות, על חשבונו, ולהמציא למפקח  

 את הפרטים הדרושים בקשר לכך.

רשאי המפקח או נציגו    –כוחו במועד הנקוב לצורך ביצוע המדידות  -לא נכח הקבלן או בא  42.4

ת של הכמויות,  לבצע את המדידות בהעדרם, ויראו את המדידות האלה כמדידות הנכונו 

והקבלן לא יהיה רשאי לערער עליהן. אולם אם הקבלן נתן טעם סביר להעדרו ומסר על  

כך הודעה למפקח לפני המועד שנקבע לביצוע המדידות כאמור, יידחה ביצוע המדידות  

 . 42.4למועד מאוחר יותר שייקבע כאמור בסעיף קטן 

ימים,   7הוא לערער בכתב, תוך    רשאי  –כוחו במועד ביצוע המדידות  -אנכח הקבלן או ב 42.5

על כל כמות שנמדדה, והמפקח יקבע מועד לביצוע מדידה שניה של הכמות האמורה. אם  

גם אחרי המדידה השניה יישארו חילוקי דעות בין הקבלן לבין המפקח, יקבע המנהל את 

 הכמויות וקביעתו תהיה סופית.

והקבלן   42.6 למדידה  מוכנות  מקצתן,  או  כולן  העבודות,  תבוצענה  היו  שהמדידות  ביקש 

 לא ידחה המפקח את ביצוע המדידה אלא מסיבות סבירות.  –בהקדם 

 

 

 השלמה, אחריות ותיקונים  -פרק י׳  

 

 אשכול ולרשות המקומיתמסירה ל –תעודת השלמה לעבודות  .43

יודיע על כך הקבלן למפקח בכתב והמפקח יתחיל בבדיקת העבודות,    –הושלמה העבודה   43.1

יום מהיום שהתחיל בה.   30לת ההודעה, וישלים את הבדיקה תוך  יום מיום קב  15תוך  

החוזה   לדרישות  מתאימות  העבודות  את  המפקח  תעודת    –מצא  לקבלן  המנהל  יתן 

לא   ואם  הבדיקה;  תום  עם  ו/או    – השלמה  התיקונים  רשימת  לקבלן  המפקח  ימסור 

כך על ידי  עבודות ההשלמה הדרושים, והקבלן חייב לבצעם תוך תקופה סבירה שתיקבע ל

לפני   גם  תעודת השלמה  לקבלן  לתת  דעתו,  שיקול  פי  על  רשאי,  אולם המנהל  המפקח. 

ביצוע התיקונים ו/או עבודות ההשלמה כאמור, כנגד קבלת התחייבות בכתב מהקבלן,  

 שיבצע וישלים את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה המפורטים ברשימה האמורה.

שבוצעו במסגרת   עבודותגורע מזכותו של המזמין להחזיק ב  43.1אין האמור בסעיף קטן   43.2

, ולהשתמש בהן גם אם טרם בוצעו בהן עבודות התיקונים ו/או ההשלמה ולא  פרויקטה

ניתנה תעודת השלמה, והקבלן חייב לבצע את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה תוך  

 התקופה שנקבעה לכך על ידי המפקח. 
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א ביצע הקבלן את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה תוך התקופה שנקבעה על ידי  ל 43.3

המפקח, יהיה המנהל רשאי לבצע את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה בעצמו או בכל 

דרך אחרת שימצא לנכון. הוצאות ביצוע התיקונים ו/או עבודות ההשלמה יהיו על חשבון  

מהן כתמורה להוצאות משרדיות,    12%תוספת של  הקבלן והמזמין ינכה הוצאות אלה, ב

מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או יגבה אותן מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות  

 חילוט ערבויות. הקבלן יהיה זכאי לקבל לעיונו את פירוט ההוצאות האמורות. 

לפני    אם לפי תנאי מפורש בחוזה על הקבלן להשלים חלק מסוים מהעבודות במועד מסוים 43.4

מהעבודות   כלשהו  חלק  שהושלם  או  כולן  העבודות  להשלמת  שנקבע  הסופי  התאריך 

, השתמש בהן או עומד  פרויקטשבוצעו ע"י הקבלן במסגרת ה  עבודות והמזמין החזיק ב

להחזיק בהן, רשאי הקבלן לדרוש תעודת השלמה לגבי חלק מהעבודות האמור, והוראות  

ת  מתן  על  יחולו  שלעיל  הקטנים  כלגבי  הסעיפים  מהעבודות  חלק  לגבי  השלמה  עודת 

 העבודות כולן. 

שיבוצעו על ידו, ולביצוע של   עבודותשל מסירת ה  האשכולהקבלן אחראי לתיאום מול   43.5

תהיה בהתאם להנחיות שייקבעו על ידי המפקח, לרבות לעניין    עבודותהמסירה. מסירת ה

בדיקות   לעניין  ולרבות  הסתיים  שביצועם  מהעבודות  חלקים  לפני  מסירת  מקדמיות 

( ו/או בדיקות  3-בשיבוצעו כמפורט בהזמנת עבודה )מסמך    רשות המקומית המסירה ל

מהקבלן לרשות המקומית מצורף   עבודותנוספות עליהן יורה המפקח. פרוטוקול מסירת ה 

 . 6-כמסמך ב

 

 ותיקונים  אחריות .44

ידי הקבלן  )שלושים ושישה( חודשים תינתן על    36החל מיום תחילת תקופת הבדק ובמשך   44.1

 "(. תקופת האחריותתקופת אחריות למערכת )להלן: "

בתקופת האחריות הקבלן יהא אחראי לטיב המערכת, לטיב העבודות, לטיב החומרים  44.2

והציוד הכלולים במערכת, כולל שדרוג התוכנה. בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הקבלן  

יט בנפרד, לרבות לשלמותן,  יהא אחראי לפעולתן התקינה של כל חלקי המערכת ושל כל פר

 לעמידותן, להתאמתן לתפקיד, לתפוקתן, להספקן ולטיבן.

לתת,   44.3 הקבלן  מתחייב  האחריות  חשבונובתקופת  נסיעות  על  חלקים,  אספקת  לרבות   ,

 ושעות עבודה, כדלקמן: 

 מענה טכני וטלפוני.  44.3.1

 בדיקות בשטח. 44.3.2

ידו, כולל    החלפת חלקים, פריטים ורכיבים פגומים מרכיבי המערכת שסופקו על 44.3.3

 התקנה. 

בלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה שמדובר בתקלה ו/או פגם שנגרמו בזדון או כתוצאה   44.4

מכח עליון יגיש הקבלן הצעת מחיר לתיקון התקלה ו/או הפגם בהתאם לכתב הכמויות  

 ובצמוד למדד, לאישור המנהל טרם התיקון. 
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לף המערכת או יחידת במקרה של תקלות חוזרות ונשנות במערכת או ביחידת קצה תוח 44.5

 הקצה בשלמותה, כולל פירוק, התקנה, תכנות והחזרת המצב לקדמותו.

בכל ימות הקבלן יעמיד לרשות האשכול אמצעי באמצעותו יוכל האשכול לדווח על תקלות   44.6

. השארת הודעה כאמור על ידי האשכול, תחשב כהודעה המחייבת שעות  24השנה במשך  

 "(. ההודעהדרשים לתיקון התקלה )להלן: "את הקבלן לנקוט בכל האמצעים הנ 

( שנים מיום אספקת המערכת לאשכול, 8הקבלן מתחייב להחזיק ברשותו במשך שמונה ) 44.7

אחרים  ואמצעים  התקנה  חומרי  רזרביות,  יחידות  חילוף,  חלקי  של  מתאים  מלאי 

 הדרושים בכדי לטפל בכל תקלה שעלולה לקרות במערכת שתסופק על ידו. 

אחזקת 44.8 יספק  )באגים(   הקבלן  תקלות  ותיקון  איתור  לרבות  גרסאות  ועדכון  תוכנה 

 ( שנים. 8ולא פחות משמונה )במערכת, ללא תוספת מחיר, לכל אורך חיי המערכת 

44.9 ( ( 6בתקופת האחריות יבצע הקבלן שתי בדיקות תקופתיות מקיפות למערכת כל שישה 

כבת מכיווני  חודשים. הבדיקה תכלול בדיקה כוללת של המערכת ואחזקה מונעת המור

רגישות, כיולי הציוד, סנכרון, ייצוב, תאום ממשקים וכיוצא בזה. במידת הצורך, יבצע 

הקבלן תיקונים בכדי להביא את המערכת למצב פעולה תקין, בדומה לרמת תחילת שנת 

האחריות. בסיום כל בדיקה תקופתית, יעביר הקבלן לחברה דו"ח מסכם, שיפרט את כל 

 התיקונים שנעשו על ידו. הבדיקות, הכיוונים ו 

במקרה ונגרם פגם כתוצאה מפעולת אנוש או מכח עליון, מתחייב הקבלן להחליף באתר  44.10

כל פריט ורכיב פגום ממרכיבי המערכת על כל אביזריה ומרכיביה. אספקת הציוד, שעות  

העבודה והנסיעות יהיו לפי כתב הכמויות בהצעת המחיר. אספקת ציוד שאינו כלול בכתב 

 ת יהיה לפי מחירון ספק/יצרן. הכמויו

 

 תקופת שירות "אחזקה גלובלית למערכת"  .45

לאחר תום תקופת האחריות, יהא האשכול רשאי, להאריך את תקופת האחריות בחמש  45.1

( חודשים כל אחת, וזאת באמצעות משלוח הודעה  12תקופות נוספות, בנות שנים עשר )

( ימים לפחות לפני תום התקופה שאותה מעוניינ האשכול  30בכתב על כך לקבלן שלושים )

 "(.תקופת השירותלהאריך )להלן: "

 ת תקופת השירות ישלם האשכול לקבלן את המחיר שהוצע על ידו בהצעת המציע.  תמור 45.2

 

 Service Level Agreement -SLA  -אמנת שירות ופיצויים מוסכמים  .46

 אמנת השירות היא כלי בידי הקבלן המאפשר ניהול נכון ויעיל של משאביו.  46.1

עדיפוי  46.2 וסדרי  מדיניות  להגדרת  האשכול,  בידי  כלי  היא  השירות  לאספקה, אמנת  ות 

 תחזוקה שוטפת ולביצוע פיקוח על הקבלן בקיום הגדרות אלה. 

תקלות אשר נגרמות כתוצאה מגורם חיצוני אשר מחוץ לשליטתו של הקבלן לא יחשבו  46.3

 . SLA-כאי עמידה ביעדי ה
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במקרה שהקבלן לא יעמוד בדרישות איכות השרות וברמות השירות    –פיצויים מוסכמים   46.4

 לחוזה זה.  9-נספח בפיצויים מוסכמים כמופיע ב המוגדרות, יופעלו כנגדו

הפיצויים המוסכמים יקוזזו מהסכומים המגיעים לקבלן, וזאת בדרך של קיזוז מהתמורה  46.5

 המגיעה לספק או מערבות האשכול. 

הפר הספק חוזה זה הפרה יסודית, יהיה האשכול רשאי לדרוש מהקבלן, כפיצוי מוערך  46.6

 ומוסכם מראש, תשלום בגובה סכום הערבות.  

 

 פגמים וחקירת סיבותיהם  .47

התאמה" 47.1 טעות    –  "אי  ו/או  שגיאה  ו/או  מגרעת  ו/או  קלקול  ו/או  ליקוי  ו/או  פגם  כל 

 התאם להוראות החוזה. שלא ב  עבודות שינבעו לדעת המפקח מביצוע ה עבודותב

ב 47.2 פגם  ו/או  התאמה  אי  ה  עבודות נתגלו  במסגרת  רשאי    פרויקט שבוצעו  ביצוען,  בזמן 

המפקח לדרוש מהספק שיחקור אחר סיבות אי ההתאמה ו/או הפגם ושיתקנם לפי שיטה  

שתאושר על ידי המפקח. היתה אי ההתאמה ו/או הפגם כאלה שאין הקבלן אחראי להם 

צאות החקירה והתיקון על המזמין! היתה אי ההתאמה ו/או הפגם יחולו הו –לפי החוזה 

וכן יהיה    –כאלה שהקבלן אחראי להם לפי החוזה   יחולו הוצאות החקירה על הקבלן, 

אי   אם  בכך.  הכרוך  וכל  הפגם  ו/או  ההתאמה  אי  את  חשבונו,  על  לתקן,  חייב  הקבלן 

 שלום פיצויים למזמין.ההתאמה ו/או הפגם אינם ניתנים לתיקון, יהיה הקבלן חייב בת

בנוסף לכל האמור בחוזה זה, נתגלו אי התאמה ו/או פגם בתשתיות הציבוריות שבוצעו   47.3

גמר תקופת האחריות, הנובעים מביצוע העבודות    5במסגרת העבודות תוך   שנים אחר 

שלא בהתאם לדרישות החוזה, יהיה הקבלן חייב לתקן את אי ההתאמה ו/או הפגם וכל 

שבונו, ואם אי ההתאמה ו/או הפגם אינם ניתנים לתיקון, יהיה הקבלן  הכרוך בכך, על ח

 חייב בתשלום פיצויים למזמין. 

 

 45-ו 44.2, 36.2אי מילוי התחייבויות הקבלן לפי סעיפים  .48

בתנאי החוזה, וזאת לאחר    45או    44.2,  36.2אם לא ימלא הקבלן אחרי התחייבויותיו לפי סעיפים  

יום, רשאי המזמין לבצע את העבודות האמורות על ידי    14שניתנה לו הודעה מוקדמת בכתב של  

קבלן אחר או בכל דרך אחרת, ואם ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבויותיו כאמור חלות על  

של   בתוספת  האמורות,  ההוצאות  את  לנכות  רשאי  המזמין  יהיה  כת  12%הקבלן,  מורה  מהן 

להוצאות משרדיות, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות  

 באמצעות חילוט ערבויות. 

 

 תשלומים   -פרק י״א  

 

 מקדמה על חשבון שכר החוזה .49
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 מובהר בזאת, כי בכל מקרה לא ישולמו מקדמות על חשבון שכר החוזה. 

 

 תשלום התמורה .50

ה בהתאם להצעתו במכרז, או במחיר כפי שנקבע איתו  התמורה אותה יקבל הקבלן תהי 50.1

 במו"מ כדין ובהתאם להזמנת העבודה. 

קבע סופית על ידי המנהל על יסוד המכפלות של המחירים שבכתב הכמויות  ת   התמורה 50.2

בתנאי החוזה, בהוספת או בהפחתת ערכו של כל שינוי לפי   42בכמויות שנמדדו לפי סעיף 

 . להלן בחוזה זהבתנאי החוזה, ובהתחשב באמור   41- ו 40, 37כאמור בסעיפים  

על ידי המנהל, יופחת כל כל סכום אחר ששולם לקבלן עד אותו מועד   השנקבע התמורהמ 50.3

על חשבון שכר החוזה, אם שולם, ובניכוי כל סכום המגיע למזמין מהקבלן על פי החוזה  

 או על פי כל חוזה אחר בין המזמין לבין הקבלן או מכל סיבה אחרת. 

 לא הגיש הקבלן חשבון סופי במועד הנקוב בחוזה תישלח לו על ידי המפקח התראה בכתב.  50.4

יום מקבלת ההתראה, יערוך המזמין את החשבון    30לא הגיש הקבלן חשבון סופי לאחר  

הסופי לפי מיטב הבנתו. וכל ההוצאות להכנתו יחולו על הקבלן, במקרה זה מצהיר הקבלן  

 ן למזמין. כי לא תהיינה לו תביעות כלשה

בתנאי החוזה,   48בכל מקרה שניתנה תעודת השלמה לגבי חלק מהעבודות, כאמור בסעיף   50.5

 רשאי הקבלן להגיש חשבון סופי לאותו חלק מהעבודות שלגביו ניתנה תעודת ההשלמה.

יום מיום השלמת העבודות, רשאי המנהל,    60לא הגיש הקבלן את החשבון הסופי עם תום   50.6

 התמורה. לאחר הודעה בכתב לקבלן, לערוך במקומו את החשבון הסופי ולקבוע את  

 יום מתום החודש שהגיש את החשבון למפקח.  45מהתמורה תשולם לקבלן  90% 50.7

בשיעור  יתרת   50.8 לעיל  10%התמורה  כאמור  לקבלן  למזמין  תשולם  הקבלן  לכשימציא   ,

 של חוזה זה.  2-הצהרה על חיסול כל תביעותיו בנוסח שנקבע במסמך ב

 יום מיום הודעת המנהל לקבלן כאמור.  195היתרה תשולם לקבלן לא יאוחר מתום 

 . תסופי ינהעל ידי המנהל כאמור בסעיף קטן זה ה  השנקבע התמורה 

 

 תשלומי יתר  .51

יום ממועד    15לו על פי חוזה זה, יחזירם למזמין, תוך    אם קיבל הקבלן תשלומים מעל המגיע

לתשלום   ועד  החוב  היווצרות  מיום  הכללי  החשב  של  פיגורים  ריבית  בתוספת  בכתב,  דרישתו 

הריבית   בתוספת  היתר  תשלומי  את  לקזז  המזמין  של  מזכותו  גורע  לעיל  האמור  אין  בפועל. 

ת חילוט הערבויות שהקבלן המציא  כאמור, מכל סכום המגיע ממנו לקבלן או לגבותם באמצעו

לחוזה זה או לכל חוזה אחר שבינו לבין המזמין או לגבותם בכל דרך אחרת, מבלי שידרוש תחילה  

 את החזרתם מהקבלן. 
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 תנודות במחירי החומרים ובערך העבודה .52

במחירי   משינוי  יושפע  לא  והוא  כלשהם,  מדדים  יצטרפו  לא  החוזה  לשכר  כי  בזאת,  מובהר 

 הוא ישולם נומניאלית כפי שהוצע על הקבלן במכרז. החומרים,

 

 

 סיום החוזה או אי המשכת ביצועו   -פרק י״ב 

 

 סיום החוזה וביצוע העבודות ע"י המזמין  .53

בעצמו או באמצעות קבלן    –ולהשלים את העבודות  סיים חוזה זה  המזמין יהיה רשאי ל 53.1

 להלן: בכל אחד מהמקרים המנויים   –אחר או בכל דרך אחרת 

או   53.1.1 עבודה  התחלת  בצו  שנקבע  במועד  העבודות  בביצוע  התחיל  לא  כשהקבלן 

או במקרים מיוחדים תוך תקופה    –יום    7שהפסיק את ביצוען, ולא ציית תוך  

בחוזה   במפורש  שנקבעה  יותר  או    – קצרה  להתחיל  מהמנהל  בכתב  להוראה 

 רת. להמשיך בביצוע העבודות, או כשהסתלק מביצוע העבודות בכל דרך אח

השלמתן   53.1.2 את  להבטיח  כדי  מידי  איטי  העבודות  ביצוע  שקצב  סבור  כשהמנהל 

במועד הקבוע בחוזה או במועד שהוארך או קוצר להשלמתן, והקבלן לא ציית  

במפורש    –יום    7תוך   שנקבעה  יותר  קצרה  תקופה  תוך  מיוחדים  במקרים  או 

רתם  להוראה בכתב מהמנהל לנקוט באמצעים הנזכרים בהוראה שמט  –בחוזה  

להבטיח את השלמת העבודות במועד הקבוע בחוזה או במועד שהוארך או קוצר  

 בתנאי החוזה.   40להשלמתן, כאמור בסעיף  

העבודות   53.1.3 את  מבצע  אינו  שהקבלן  דעתו,  להנחת  הוכחות,  המנהל  בידי  כשיש 

בהתאם למפרטים, לתכניות וליתר מסמכי החוזה, לאחר שהתראה בכתב לקבלן  

 רצויות. לא נשאה תוצאות  

לאחר   53.1.4 ממנו,  חלק  או  כולו  החוזה,  את  הסב  המזמין    –כשהקבלן  הסכמת  בלי 

 בכתב.

כשהקבלן העסיק קבלן משנה ללא הסכמת המזמין, בכתב או מכללא, ולא נענה   53.1.5

 להוראות המנהל לסלקו מביצוע העבודות. 

או   53.1.6 נושיו  עם  סידור  עשה  כשהקבלן  ו/או  נכסים  כינוס  צו  הקבלן  נגד  כשניתן 

ו/ שלא  לטובתם  בקשה  הוגשה  ו/או  מרצון  בפירוק  ו/או  בפירוק  כשהקבלן  או 

ימים ממועד הגשתה בה התבקש בית המשפט להכריז על הקבלן    7בוטלה תוך  

כפושט רגל ו/או על פירוקו ו/או כשהוטל עיקול על נכס מנכסי הקבלן והעיקול  

 ימים ממועד הטלתו.  10לא הוסר תוך 

ו, שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן  כשיש בידי המנהל הוכחות, להנחת דעת 53.1.7

בקשר   כלשהי  הנאה  טובת  או  דורון  מענק,  שוחד,  כלשהו  לאדם  הציע  או  נתן 
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ובלבד שניתן לקבלן, אם רצונו בכך,   לחוזה או לכל דבר הכרוך בביצוע החוזה 

 להשמיע טענותיו בפני המנהל.

 להלן: באמצעות הודעה בכתב מהמנהל, רשאי המזמין לנהוג כד בוטל הסכם זה 53.2

להשתמש בכל החומרים, הציוד והמתקנים, או בכל חלק מהם, המצויים באתר   53.2.1

 העבודות, לצורך השלמת העבודות. 

לדרוש מהקבלן, באמצעות הודעה בכתב מהמנהל, לסלק מאתר העבודות את כל   53.2.2

  14החומרים, הציוד והמתקנים או חלק מהם. לא ציית הקבלן לדרישה זו, תוך  

מאתר העבודות לכל מקום שיראה בעיניו, על חשבון    יום, רשאי המזמין לסלקם 

 הקבלן, והמזמין לא יהיה אחראי לכל נזק או אבדן שייגרמו להם. 

 , יחולו ההוראות שלהלן: החליט המזמין לבצע את העבודות במקום הקבלן 53.3

הוצאות השלמת העבודות כאמור לעיל יהיו על חשבון הקבלן והוא יישא בנוסף   53.3.1

 מהן כתמורה להוצאות משרדיות.  12%האמורות בתוספת של להוצאות 

המפקח יזמין את הקבלן לערוך מדידות של העבודות שבוצעו עד למועד סילוק   53.3.2

ידו וכן לערוך את רשימת החומרים, הציוד והמתקנים של הקבלן המצויים באתר  

 העבודות. 

סעיף   53.3.3 הוראות  יחולו  עליו  סופי  חשבון  יגיש  ו  52הקבלן  החוזה  אילו  בתנאי 

 התשלומים בפועל המגיעים לצדדים ייקבעו בהתאם להוראות סעיף זה. 

, לא יהיה המזמין חייב לשלם לקבלן סכום כלשהו בקשר לחוזה,  בוטל הסכם זה 53.3.4

 . 51.5 סעיףאלא בכפוף לאמור להלן ב

בשלמותו   53.3.5 החוזה  את  מבצע  היה  אילו  בו  זוכה  היה  שהקבלן  החוזה  שכר  עלה 

על סכום התשלומים ששולמו לקבלן לפני תפיסת    "(,אומדן שכר החוזה)להלן: "

, של הוצאות השלמת העבודות ואחריותו שייקבעו  , ככל ששולמו אתר העבודות

על יסוד חשבונות סופיים שיאושרו על ידי המנהל, ושל פיצויים על נזקים שנגרמו  

יהיה המזמין    – למזמין מפאת כל דחיה בהשלמת העבודות ומפאת נזקים אחרים  

 לום ההפרש שבין אומדן שכר החוזה לבין הסכום הכולל כאמור. חייב בתש 

עלה הסכום הכולל של תשלומי הביניים והתשלומים האחרים ששולמו לקבלן   53.3.6

על   שייקבעו  ובדקו  הוצאות השלמת העבודות  של  לפני תפיסת אתר העבודות, 

יסוד חשבונות סופיים שיאושרו על ידי המנהל ושל פיצויים על נזקים שנגרמו  

מין מפאת כל דחיה בהשלמת העבודות ומפאת נזקים אחרים, על אומדן שכר  למז

לבין    –החוזה   הכולל כאמור  שבין הסכום  בתשלום ההפרש  חייב  יהיה הקבלן 

 אומדן שכר החוזה. 

, אין בהם משום 51.1, לפי סעיף קטן  ביטול הסכם זה וביצעון של העבודות ע"י המזמין 53.4

 . בודות שבוצעו ע"י הקבלןביחס לע  ביטול החוזה על ידי המזמין

 ולא לגרוע מהן.  הוראות חוזה זה  הוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות המזמין לפי 53.5
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 קיזוז .54

המזמין רשאי לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנו על פי חוזה זה, כל חוב המגיע לו על פי   54.1

גיע מן הקבלן  חוזה זה או על פי כל חוזה אחר שבינו לבין הקבלן, וכן כל חוב קצוב אחר המ

 למזמין. 

בכל מקרה זכות הקיזוז תהיה קיימת רק במסגרת המשרד שבאמצעותו התקשר המזמין.   54.2

הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותו של המזמין לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת, 

לרבות באמצעות חילוט הערבויות שהקבלן המציא לחוזה זה או לכל חוזה אחר שבינו  

 לבין המזמין. 

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות הקיזוז הקיימת לקבלן על פי כל דין.  54.3

 

 אי אפשרות המשכת ביצוע העבודות .55

מפאת  55.1 מקצתן,  או  כולן  העבודות,  בביצוע  להמשיך  אפשרות  שאין  עת  בכל  יתגלה  אם 

מלחמה או כל סיבה אחרת שאין לקבלן שליטה עליה, יפנה הקבלן למזמין והמזמין ייתן  

בכתב, כי אמנם אין אפשרות להמשיך בביצוע העבודות, כולן או מקצתן,  לקבלן אישור  

 והקבלן ימלא אחר הוראות המנהל בכל הנוגע לאי המשכת ביצוע העבודות כאמור. 

הסכום שישולם לקבלן במקרה של אי אפשרות המשכת ביצוע העבודות לפי סעיף קטן   55.2

בהתאם למחירים   –מור  יהיה, ערך העבודה שבוצעה עד לתאריך מתן האישור הא  53.1

 והשיעורים הנקובים בכתב הכמויות. 

תשלום הסכומים כאמור הוא לסילוק סופי ומוחלט של כל תביעות הקבלן, כולל תביעות   55.3

 פיצויים ותביעות עבור הוצאות שנגרמו בגין אי המשכת ביצוע העבודות כאמור.

הורה המנהל לקבלן לסלק מאתר העבודות חומרים, ציוד ומתקנים אחרים והקבלן לא   55.4

, רשאי  53.1סילקם או שלא ביצע פעולה אחרת בהתאם להוראות המנהל לפי סעיף קטן  

המזמין לבצע את הפעולות האמורות על חשבון הקבלן, בעצמו או בכל דרך אחרת, והקבלן  

ש בתוספת  בכך,  הכרוכות  בהוצאות  משרדיות    12%ל  יישא  להוצאות  כתמורה   – מהן 

שיש  האמורות  מההוצאות  סביר  חלק  לכיסוי  המנהל  ידי  על  שיאושר  סכום  ובהפחתת 

 לזקפן על חשבון המזמין.

 

 פיצויים מוסכמים וקבועים מראש: .56

כפי   56.1 העבודה  לסיום  המועד  לעומת  העבודה  סיום  במועד  איחור  או  עיכוב  של  במקרה 

פיצוי קבוע ומוסכם רשות המקומית  וזה, ישלם הקבלן לשנקבע בחוזה ו/או במסמכי הח

שקלים חדשים( בתור פיצוי    אלף₪ )  1,000מראש בגין האיחור או העיכוב הנ"ל בסך של  

דמי   את  תחילה.  בהתראה  צורך  ללא  איחור,  של  יום  כל  בעד  מראש  ומוסכם  קבוע 

  ההאשכול לנכות ו/או לקזז מכספים שמגיעים ו/או שיגיעו ממנ  תהפיצויים הנ"ל רשאי

 הערבות. מ לקבלן על סמך חוזה זה או על סמך כל חוזה אחר, ו/או 
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הוא יפצה את האשכול  , אתר העבודותאת הפסולת מ פינה  וו/א והקבלן לא ניקה  במקרה 56.2

ללא צורך בהתראה  ₪ לכל יום שבו לא פינה את הפסולת,    1,000בפיצוי מוסכם בסך של  

האשכול לנכות ו/או לקזז מכספים שמגיעים ו/או    ת תחילה. את דמי הפיצויים הנ"ל רשאי

 הערבות. מ לקבלן על סמך חוזה זה או על סמך כל חוזה אחר, ו/או השיגיעו ממנ 

של האשכול לתבוע מהקבלן ביצוע    הלעיל בא לגרוע מזכות   55.1ו/או    52אין האמור בסעיף   56.3

 בעין ו/או דמי פיצויים כאמור בחוזה זה ו/או על פי כל דין.

לקבל מהקבלן בגין    תנוסף על האמור בסעיף זה ועל כל סעד או פיצוי אחר שהאשכול זכאי 56.4

רה עפ"י הסכם זה תהיה כפופה להצמדה כלשהי  איחור בביצוע העבודה, ובמידה שהתמו

הרי שמוסכם בין הצדדים כי הקבלן לא יהיה זכאי להצמדה בגין התקופה מיום שבו   –

כפי ההסכם ועד ליום סיומה    רשות המקומיתהיה אמור לסיים את העבודה ולמוסרה ל

 בפועל ע"י הקבלן. 

 

 שמירת סודיות .57

דיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם, הקבלן מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להו 57.1

ידיעות שהגיעו אליו, בין במישרין ובין בעקיפין, במהלך תקופת ההתקשרות או אחריה.  

הקבלן לא ימסור ידיעה כאמור לאדם שלא יהיה מוסמך לקבלה אלא אם קיבל הרשאה 

ישי  לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים כדי למנוע גישה של צד של בכתב מהחברה, וכן,  

וכדי להבטיח כי עובדיו, מועסקיו ו/או    כלשהו למידע כלשהוא בכל צורה בה יהיה אגור

 כל אדם מטעמו לא יעבירו ידיעות כאמור לכל אדם או גוף.

" משמעו: כל מסמך, מידע, תוכנית, שרטוט, הוראות עבודה, נוהלי ביצוע,  ידיעותהמונח "

ות החברה ו/או צד ג' כלשהו. בלי לגרוע  פרטים ונתונים מכל סוג שהוא, לרבות נתונים אוד 

מהאמור לעיל, אין הכוונה למידע שהיה בגדר "נחלת הכלל" טרם תחילת מתן השירות או  

 שהפך ל"נחלת הכלל" לאחר מכן.

סעיפים   57.2 הוראות  הקבלן  על  יחולו  זה,  תשל"ז  119-ו   118לעניין  העונשין,  .  1977- לחוק 

להסכם זה.   8- כנספח בת בנוסח המצורף  הקבלן יחתום על התחייבות לשמירה על סודיו

הקבלן מתחייב להחתים את כל עובדיו ו/או מועסקיו בקשר עם ביצוע עם הפרויקט על  

 התחייבות בנוסח האמור. 

בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הקבלן מתחייב לא למסור או להעביר לכל אדם מידע,  57.3

רי הביטחון או כל מידע אחר מרשם או נתון לגבי מיקום, אופי המערכת הנדרשת, סידו

שהגיע לידיעתו בקשר עם ביצוע הפרויקט. התחייבות זו, חלה גם על עובדי ו/או מועסקי  

 הקבלן. 

הקבלן אינו רשאי להשתמש בכל חומר שהגיע אליו עקב ביצוע הפרויקט לצורך עבודות   57.4

ו ו/או  אחרות או לצורך אחר כלשהו. הקבלן אחראי לכך כי אף אחד מעובדיו ו/או מועסקי

שלוחיו ו/או כל אדם הפועל מטעמו לא ישתמשו בכל מסמך או חומר כאמור. האמור לעיל,  
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אינו חל לגבי מסירת מסמכים או חומר למי מעובדי הקבלן או למי מטעמו לצורך ביצוע  

 התחייבויות של הקבלן על פי הסכם זה. 

 מוגבלות בזמן. אינן  בעניין שמירת סודיות קבלן מוסכם בזאת כי התחייבויות ה 57.5

על תקנותיו וההשלכות הנובעות    1981-מצהיר כי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א  קבלן ה 57.6

 לעובדיו, למועסקיו ו/או למי מטעמו. ממנו מוכרות וידועות לו,  

 

 מס ערך מוסף .58

 המחירים הנקובים בסעיפי כתב הכמויות בחוזה זה אינם כוללים מס ערך מוסף.  58.1

המוסף בשיעור הקיים במועדי תשלום החשבונות על פי חוזה  המזמין ישלם את מס הערך   58.2

 זה.

 :55.2על אף האמור בסעיף קטן  58.3

אם איחר הקבלן בהגשת החשבון הסופי או לא הגיש הקבלן את החשבון הסופי,   58.3.1

יום מיום השלמת    195בתנאי החוזה, ובפרק הזמן החל מתום    48כאמור בסעיף  

ישלם המזמין את סכום המס    –  העבודות, הועלה שיעורו של מס הערך המוסף

בשיעור שהיה קיים במועד שנקבע לתשלום יתרת שכר החוזה אילו הוגש החשבון  

 .48הסופי במועד שנקבע בסעיף  

בסעיפים   58.4 כאמור  התקופה  תוך  העבודות  ביצוע  את  הקבלן  השלים  בתנאי    32- ו  31לא 

מתום   החל  הזמן  ובפרק  להש  195החוזה,  הקבלן  היה  חייב  בו  מהיום  את יום  לים 

ישלם המזמין את סכום המס בשיעור    –העבודות, הועלה שיעורו של מס הערך המוסף  

במועד   העבודות  הושלמו  אילו  החוזה  שכר  יתרת  לתשלום  שנקבע  במועד  קיים  שהיה 

 והחשבון הסופי היה מוגש במועד. 

 

 שיפוט והדין החל סמכות .59

 לי ברירת הדין שלו.  הצדדים מסכימים כי הדין הישראלי יחול על חוזה זה, ללא כל 59.1

 הסמכות הייחודית לדון בכל עניין הנוגע לחוזה זה או הנובע ממנו מוקנית לבית המשפט,  59.2

, ולא  ומקומית לתחום השיפוט של בית המשפט במחוז חיפה  המוסמך מבחינה עניינית 

 תהיה סמכות לכל בית משפט אחר בעניין זה. 

 

מוסכמים בין הצדדים, כל הבטחות, ערובות,  חוזה זה מכיל, מגלם, ממזג ומבטא את כל התנאים ה .60

הסכמים בכתב או בעל פה, התחייבויות או מצגים בדבר נושא חוזה זה שניתנו או נעשו על ידי  

על   להוסיף  כדי  בהם  אין  בו,  מפורש  ביטוי  לידי  באו  לא  ואשר  זה  חוזה  כריתת  לפני  הצדדים 

גרוע מהם או לשנותם, והצדדים לא  החיובים והזכויות הקבועים בחוזה זה או הנובעים הימנו, ל

 יהיו קשורים בהם החל מתאריך חוזה זה. 
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 כתובת הצדדים .61

 

   –  האשכול

 ___________________________________________   המען:

 

 :__________________  'טלפון:_____________________ פקס

 

   – הקבלן

 ___________________________________________   המען:

 

 :__________________  'טלפון:_____________________ פקס

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום :

 

  __________________  __________________ 

 קבלן ה האשכול  

 

 עורך דיןאישור חתימת 

 

ה"ה    כי  בזה,  מאשר  עו"ד   ,____ הח"מ  ת.ז.  אני  ו_________,   _______ ת.ז.   ,___________

בשם לחתום  רשאים  _______  "הקבלן")להלן:    ___________  ________,  ה"ה  חתימת  וכי   ,)

ה  חותמת  בצירוף  ההסכם,  על  הנ"ל  וכי  קבלןו___________  ועניין,  דבר  לכל  הקבלן  את  מחייבת   ,

ה ה  קבלןהתחייבויות  של  היסוד  מסמכי  את  תואמות  זה  בהסכם  להחלטת  קבלןכאמור  ובהתאם   ,

 שהתקבלה כדין.  קבלןדירקטוריון ה

 

 ____________  תאריך:

 

  חתימה:

 _________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ ____________ 
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 1-ב נספח

 2021/11מכרז פומבי 

 בנקאית  נוסח ערבות

 

 תאריך: ___________________ 

 לכבוד

 אשכול גליל מערבי בע"מ 

 

 א.ג.נ.,

         ערבות מס' הנדון: 

 

אלבקשת   בנק  ________________  הח"מ  כלפיכם    _____  סניף______________נו  בזה  ערבים 

לסך   עד  סכום  כל  )במילים:________  לסילוק  מאת    _______  ש"ח  שתדרשו  ש"ח(  

 (. הקבלן)  _______________________

 

 

אנו מתחייבים בזאת באופן אוטונומי, מוחלט ובלתי חוזר, לשלם לכם את סכום הערבות בצרוף הפרשי  

הראשונה בכתב, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק  הצמדה בתוך עשרה ימים ממועד קבלת דרישתכם  

דרישתכם בכתב משמעה דרישתכם בצירוף כתב ערבות זה כשהוא    -את דרישתכם זאת. למען הסר ספק  

 במקור ולא באמצעות פקס או בהעתק צילומי. 

מוצהר בזאת כי חילוט של חלק מהערבות לא יגרע מתוקפה והיא תישאר תקפה לגבי יתרת הסכום שלא  

 ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה לצד שלישי. חולט.

 .חודשים ממועד הנפקת הערבות(  28)התאריך שיירשם יהיה    ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _______ 

 

 

 בכבוד רב, 

 ________________________ 

  )בנק(      
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 2-ב נספח

 2021/11מכרז פומבי 

 העדר תביעותכתב  נוסח 

 לכבוד 

 גליל מערבי בע"מ אשכול 

 נ.,ג.א.

 

 כתב וויתור / הצהרת העדר תביעות הנדון:  

 

__________________________ הח"מ  תשתיות  אשר    __אנו  של  התקנה  עבודות  וביצענו  סיקפנו 

לנו על פי החשבון  ,  אשכול גליל מערבי בע"מתקשרות ומחשוב עבור   מאשרים בזאת כי הסכום המגיע 

_______________האחרון   והוא  ידנו  ועל  ידכם  על  )במילים:    ₪   _המאושר 

 _______________________________ ש"ח(. 

 

לא תהיינה לנו כל    ₪מצהירים כי לאחר שנקבל את יתרת הסכום הנ"ל בסך של _______________    ואנ

)האשכול(    אשכול גליל מערבי בע"מדרישות נוספות מכל סוג או מין שהוא נגד    תביעות ו/או טענות ו/או 

הקמת מוקד אזורי והצבת אמצעי ניטור טכנולוגיים בהתאם להתקשרות לפי  בכל הקשור והנוגע לתשלום  

 מ. "של אשכול גליל מערבי בע  11/2021מכרז פומבי 

 

מאשרים כי הסכום הנ"ל מהווה ומכסה את    למען הסדר הטוב, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הננו

מ לנו  המגיע  לביצוע    כםכל  ניטור  בנוגע  אמצעי  והצבת  אזורי  מוקד  להקמת  עבודות  וביצוע  אספקה 

 טכנולוגיים מכם. 

 

תאגיד עירוני אליו הומחו  רשויות האשכול ו/או  לרבות    -"    אשכול גליל מערבי בע"מ  בכתב התחייבות זה, "

 כול, כולן או חלקן. זכויות והתחייבויות האש

 

 :ולראיה באנו על החתום

 

 

_____________________ _____________________ 

 חתימה וחותמת                                                                                               תאריך
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 4- מסמך ב

 2021/11מכרז פומבי 

 נספח הוראות פקודת בטיחות 

 המהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה קיום הוראות פקודת הבטיחות 

  

לתוקפו של הסכם זה, הקבלן הראשי ידאג להמצאת ביטוחים מתאימים שייערכו ע"י  כתנאי מקדמי  .1

 הקבלן. 

 

והתקנות    1970- תש"ל [,  נוסח חדש]הקבלן מתחייב לקיים את כל הוראות פקודת הבטיחות בעבודה   .2

ולפי כל דין אחר העוסק בבטיחות בעבודה,    –   1954-שלפיה, וכן חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד

ת כל התקנות, ההוראות והצווים שפורסמו ו/או יפורסמו מכוחם וכל הוראות מפקחי הבטיחות  לרבו

 והמורשים על פי דין למתן הוראות בנושאי  בטיחות. 

 
 הקבלן מצהיר ומאשר כי הינו קבלן ראשי כמשמעו של דבר בפקודה הנ"ל ובתקנותיה.  .3

 

תו הישירה והמתמדת של מנהל עבודה  הקבלן מאשר כי העבודות יבוצעו על ידו כקבלן ראשי ובהנהל .4

 מוסמך שימונה על ידו לצורך כך.

 

 לעיל:  1בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  .5

בניה .5.1 )עבודות  בעבודה  ובמדויק את תקנות הבטיחות  יקיים במועד  (  1988-התשמ"ח   , הקבלן 

 כל החובות המוטלות על מבצע בניה כמפורט בתקנות אלה.  לרבות את

למפקח העבודה האזורי שבאזורו מתבצעות העבודות על היותו  למשרד התמ"ת והקבלן ידווח   .5.2

 קבלן ראשי לביצוע העבודה. 

 הקבלן לא יהיה זכאי לתוספת תשלום כלשהי עבור קיום התחייבויותיו על פי האמור בנספח זה. .5.3

 פי החוזה. התחייבות זו אינה גורעת ורק באה להוסיף על כל התחייבות אחרת של הקבלן על  .5.4

 

  בטיחות .6

 כללי   .6.1

הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם   6.1.1

ולמלא אחר ההוראות הנוגעות לבטיחות בעבודה על פי כל דין, ובאין דרישה חוקית  

כפי שיידרש על ידי מפקחי העבודה כמשמעותם בחוק ארגון הפיקוח על העבודה,    –

 . 1954- התשי"ד
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, [נוסח חדש]בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה  עבודותמתחייב לבצע את ה  הקבלן 6.1.2

 . 1970-התש"ל

בכל   6.1.3 לנקוט  הקבלן הוא האחראי הבלעדי על הבטיחות בעבודה, אחריותו המלאה 

 האמצעים הנדרשים ובכללם אלו שיפורטו להלן על מנת למנוע פגיעה בנפש וברכוש. 

ן תדרוך בטיחות מקיף מאת הממונה  לפני התחלת ביצוע העבודות יקבלו עובדי הקבל 6.1.4

כל   כי  שיוודא  לפני  העבודות  את  הקבלן  יתחיל  לא  הקבלן.  מטעם  הבטיחות  על 

 הצוותים שיעסקו בביצוע העבודות תודרכו ע"י ממונה הבטיחות. 

המתאימות    המזמין שומר לעצמו את הזכות להוסיף בעתיד הוראות לנוהל הבטיחות 6.1.5

 בהתאם לאופי העבודות המתבצעות. 

המכונות, הציוד והרכב המצויים בשימוש הקבלן יהיו מוגנים כחוק, תקינים על    כל 6.1.6

 פי דין, ובעלי תו תקן או אישור של בודק מוסמך לפי העניין, או כל רישוי אחר. 

כל האמור בסעיף זה בא להוסיף ולא לגרוע מהוראות כל דין  ומהאמור בחוזה   6.1.7

 גופו. 

 

 הוראות בטיחות כלליות  .6.2

ביצוע העבודות יש להשתמש בחומרים מסוכנים רעילים/דליקים יש  אם למטרת  

 לקבל לכך אישור מראש בכתב מאת  המזמין. 

 

 : מתחייב הקבלן .6.3

 . ביצעו העבודותלנהל יומן עבודה שוטף במקום  6.3.1

להחזיק ארגז עזרה ראשונה תקין במקום ביצוע המבנה ולמנות עובד אחראי, ששמו   6.3.2

 יימסר למפקח, על ארגז זה.  

( ימים  7להמציא הודעה בכתב למפקח האזורי של משרד העבודה, לא יאוחר משבעה ) 6.3.3

 ממועד תחילת ביצוע העבודות, המציינת את הפרטים הבאים:

 שם המבצע ומען הדואר שלו. 6.3.3.1

 ה של הבנייה או בנייה הנדסית. מקומה ומהות 6.3.3.2

 פרטי מנהל העבודה.  6.3.3.3

 פרטים אחרים שנקבעו בדין.  6.3.3.4

 

לספק ציוד מגן אישי לעובדים למניעת סיכונים בטיחותיים, כולל הדרכת העובדים   6.3.4

 לשימוש נכון בציוד והחלפת ציוד פגום. 

ה  6.3.5 בביצוע  וכל העוסקים  ידו  על  המועסקים  לכך שכל  בשעת    עבודותלדאוג  ילבשו, 

ביצוע העבודות, לבוש הולם, אשר יהיה בולט הן  בשעות האור והן בשעות החושך,  

 כאמצעי בטיחות. 
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כובע מגן )קסדת בטיחות( לכל עובד ולדאוג כי כל עובד  בהתאם להוראות הדין  לספק   6.3.6

 ישתמש בו במהלך ביצוע העבודות. 

 לספק כלי עבודה העומדים בדרישות הדין.  6.3.7

 גון, משקפי מגן, כפפות והכול בהתאם לסוג העבודה המבוצעת. לספק ציוד מגן כ 6.3.8

וכן, למסור הוראות    עבודותלמסור מידע לעובד בדבר הסיכונים הקיימים במקום ה 6.3.9

ותהליכי   חומרים  הציוד,  של  בטוחה  ותחזוקה  הפעלה  שימוש,  בדבר  עדכניות 

 העבודה. 

א 6.3.10 לו  וסופקו  כאמור  הדרכה  לו  ניתנה  כן  עובד אלא אם  מצעי המיגון  לא להעסיק 

 הנדרשים. 

 . 2007לדאוג להסמכת העובדים בגובה בהתאם לתקנות עבודה בגובה  6.3.11

שימוש   6.3.12 כולל  הגג,  מן  העובדים  נפילת  למניעת  הנאותים  האמצעים  בכל  לנקוט 

הכול בהתאם לצורך ולדין, ככל שיהיה צורך, בביצוע עבודות על    -ברתמות בטיחות  

 גגות. 

ביצעו  מתקנים הנמצאים או המותקנים במקום  לדאוג לכך שכל הציוד, האביזרים וה 6.3.13

, יתאימו לדרישות חוק החשמל והתקנות שהותקנו לפיו, תקנות הבטיחות  העבודות

 בעבודה )חשמל( והתקנים הישראלים, לרבות האמור להלן:

 תיקון פריטי ציוד חשמלי יבוצעו רק בידי חשמלאי מוסמך. 6.3.21.1

וכלי העבודה החשמליים   6.3.21.2 יהיו  כל הציוד  ייעשה שימוש  המיטלטלים בהם 

 תקינים ומוגנים ע"י בידוד כפול. 

 לא יותקן כל סידור מאולתר בציוד חשמלי.  6.3.21.3

ככל שיהיה צורך בשימוש בכבל מאריך, להניחו כנדרש בתקנות הבטיחות   6.3.21.4

 בחשמל. 

 לדווח מיד למפקח, על כל מקרה של תקלה בזרם החשמל. 6.3.21.5

מוס 6.3.21.6 עבודה  מנהל  של  מינויו  על  אחראי  תחילת  הקבלן  טרם  באתר  מך 

 העבודה. 

הנקובים   6.3.21.7 היחידה  במחירי  כלול  הינו  כאילו  לעיל,  האמור  כל  את  יראו 

 במסמך תמורה.  

 

 ויתור על סעדים  6.4

הקבלן מצהיר ומתחייב בזה כי לעניין כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל סוג ומין,   6.4.1

במישרין ו/או בעקיפין, בקשר  שתהיינה לו לפי החוזה ו/או מכוחו ו/או בקשר אליו,  

לסילוק ידו מביצוע המבנה כאמור לעיל, הוא מוותר, ולא יהיה זכאי, לזכות עיכבון  

ו/או לכל סעד ו/או תרופה, בין זמניים ובין קבועים, בדרך של צו עשה, צו אל תעשה,  

 צו עיכוב, צו מניעה או כל תרופה אחרת שתכליתה אכיפת החוזה.
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בלן כתוצאה מהפרות הנחיות בטיחות  מביצוע המבנה, לא  במקרה של סילוק יד הק 6.4.2

 יהיה הקבלן רשאי למנוע מסירת ביצוע המבנה לאחר. 

 

 סדר העבודה באתר  6.7

ולו"ז   .6.7.1 עבודה  תכניות  המפקח  עם  בשיתוף  הקבלן  יכין  באתר  העבודה  תחילת  לפני 

מפורטות ובה יתאר את אופן התקדמות העבודה בהתאמה לתקופת הביצוע שנקבעה  

 וזה. בח

קביעת סדר העבודה באתר תיעשה בתיאום עם הקבלן ובשיתוף כל הגורמים הנוגעים  .6.7.2

יותאם במידת האפשר לצרכים ולאפשרויות של המזמין   בדבר. סדר העבודה באתר 

 ובכל מקרה קביעת המפקח בנדון תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.  

תשולם לקבלן תוספת   כל הדרישות לעיל כלולות במחירים שנתן הקבלן בהצעתו ולא .6.7.3

 מחיר כלשהי בגין כל המפורט לעיל 

 

 ניהול עבודה מטעם הקבלן 6.8

 הקבלן או בא כוחו המוסמך יהיה נוכח באתר העבודה וישגיח על ביצוע העבודה.   .6.8.1

מינוי בא כוח מוסמך מטעם הקבלן יהיה טעון אישורם המוקדם של המפקח   .6.8.2

או לבטלו בכל עת ולקבלן לא  והמנהל. הם גם יהיו רשאים לסרב לתת את אישורם 

 תהיה תביעה כלשהי, כספית או אחרת, בגין אי אישור או ביטול האישור כאמור.  

 דין בא כוחו המוסמך של הקבלן כדין הקבלן.   .6.8.3

כבא כוחו המוסמך של הקבלן יכול להתמנות מנהל עבודה מוסמך עם תעודה מטעם  .6.8.4

מטע תעודה  עם  מוסמך  הנדסאי  או  מהנדס  או  העבודה  המהנדסים משרד  רשם  ם 

 וההנדסאים.  

 

 

 חתימת הקבלן                                              ך ת א ר י 

 _____     _________                                                                                      _____________ __                                   
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 5- במסמך 

 2021/11מכרז פומבי 

 נוסח צו התחלת עבודה

 

 לכבוד 

 _______ 

 מ____________ 

 

 נ.,ג.א.

 צו התחלת העבודה 

 

 כדלהלן: הנכם מתבקשים להתחיל בביצוע העבודות 

 (__________)מסומן בכתב הכמויות כ _____________________ תיאור העבודה: 

 ________________ המקום: 

 

 

   ___________.לא יאוחר מתאריך  –מועד התחלת ביצוע העבודה   .1

 

 העבודה: מועד סיום  .2

 

 ___________;   חודשים, כולל תקופת ההתארגנות, דהיינו, עד__________ תוך 

 

עלות ביצוע העבודות לא תחרוג מסך של ____________ ₪ )כולל מע"מ(, וזאת לפי התקציב   .3

 הקיים אצל המועצה. עבודה שתחרוג מסכום זה לא תשולם.

   

  ביצוע העבודה לפי צו זה יהיה כפוף לכל תנאי החוזה, על כל מסמכיו ונספחיו, חוקים ארציים .4

 וחוקים של האשכול. 

 

חראים באופן בלעדי לנקיטת כל אמצעי הבטיחות הדרושים בעת ביצוע העבודה בהתאם  הנכם א .5

בעבודה   הבטיחות  חדש]לתקנות  הוראות    1970-תש"ל   [,נוסח  לתקנות,  בהתאם    וצוויםו/או 

 אחרים ו/או בהתאם להוראות החוזה בין הצדדים. 

 בכבוד רב,      

                                                           ___________ 
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 6- במסמך 

 2021/11מכרז פומבי 

 ע"י האשכול פרוטוקול קבלת העבודה 

 

 _________________ ____________       תאריך: 

 

      ______________________ _______   חוזה מס' 

 

 ________________________ ____ _     לביצוע    

 

 _____________________________        באתר    

                                                                  

 שם המפקח _____________________________ 

                                                   

 ________ _____________________ מנהל השם 

 

 קבלה מוקדמת / סופית
 תיקונים נדרשים 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 הערות:

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 ______________     ____________     _________      ___________  ___________ 

 

 ספק        תכנן           מ                ח       מפק                          מנהל   ה                     רשות מקומית 
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 7- מסמך ב

 2021/11מכרז פומבי  

 נוסח אישורי המבטח 

 

הנפקת  תאריך   אישור קיום ביטוחים 
 (DD/MM/YYYY)האישור

ישנה   , בהתאם למידע המפורט בה. המידע בתוקף  פוליסת ביטוח אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח 
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים  המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת,  

באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור  
 זה מיטיב עם מבקש האישור. 

ממבקש 
 האישור 

 האישור  מבקש ממעמד העסקה   אופי המבוטח 

 שם:
ערים   איגוד 
גליל   אשכול 
ו/או   מערבי 

רשויות 
 האשכול 

 שם
 

 

 נדל"ן ☐

 שירותים  ☒

 אספקת מוצרים ☐
 

 

 משכיר ☐

 שוכר ☐

 זכיין ☐

 קבלני משנה ☐

 מזמין שירותים ☒

 מזמין מוצרים ☐
 

 ת.ז./ח.פ. 
 

 ת.ז./ח.פ. 
 

 מען : 
 קיבוץ כברי 

 

 מען 

 

 ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה   -  אישור קיום ביטוחים

 נוסח הפוליסה  המבוטח  ממבקש האישור 
פרקי  

 הפוליסה 
חלוקה לפי  

גבולות  
אחריות או  
 סכומי ביטוח

מספר  
הפוליס 

 ה

תאריך  
 תחילה 

גבול האחריות /   תאריך סיום 
סכום ביטוח / שווי  

 העבודה 

 בתוקף כיסויים נוספים 

יש לציין קוד כיסוי בהתאם   מטבע  מטבע  סכום 
 לנספח ד' 

כל 
הסיכוני 

ם 
עבודות  
 קבלניות 

  הרחבות
 : לדוגמה

שווי    
 הפרויקט

 

תחלוף    309  ₪  על  ויתור 
 מבקש האישור 

וקבלני    307 קבלנים 
 משנה 
 נזקי טבע    313
 פריצה  314
 רעידת אדמה  316
מבוטח נוסף מבקש   318

 האישור 
לתגמולי  מוטב    324

 ביטוח 
 ראשוניות  328

   כלול     ופריצה  גניבה
  עליו   רכוש 

 עובדים 
   כלול    

   כלול     סמוך  רכוש 
  רכוש 

 בהעברה 
   כלול    

   כלול     הריסות פינוי
 אחריות צולבת    302  ₪  4,000,000    צד ג'

 הרחב שיפוי   304
וקבלני    307 קבלנים 

 משנה 
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 ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה   -  אישור קיום ביטוחים

נזק    312 בגין  כיסוי 
 צמ"ה 
 תביעות מל"ל 315
מבוטח נוסף מבקש   318

 האישור 
בגין    321   נוסף  מבוטח 

 מעשי ומחדלי המבוטח 
האישור     322 מבקש 

 מוגדר כצד ג' 
 ראשוניות  328
מבקש     329 רכוש 

 האישור ייחשב צד ג' 
 

אחריות  
 מעבידים 

   6,000,000  
ו   - לתובע 

20,000,000  
לאירוע  

 ולתקופה 

וקבלני    307  ₪  קבלנים 
 משנה 
היה    319 נוסף  מבוטח 

מי   של  כמעבידם  וייחשב 
 מעובדי המבוטח 

 ראשוניות  328
        אחר

 

 

 : (ג' )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח פירוט השירותים 
 עבודות קבלניות  009

 

 ביטול/שינוי הפוליסה  
  משלוח   לאחר  יום  60ייכנס לתוקף אלא    לא   , למעט שינוי לטובת מבקש האישור,ביטוח  פוליסת  שלביטול    או   שינוי

 בדבר השינוי או הביטול.  האישור למבקשהודעה 
 

 

 חתימת האישור 
 המבטח: 
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הנפקת  תאריך   אישור קיום ביטוחים 
 (DD/MM/YYYY)האישור

ישנה   שלמבוטח  לכך  אסמכתא  מהווה  זה  ביטוח  ביטוח אישור  המידע בתוקף  פוליסת  בה.  המפורט  למידע  בהתאם   ,
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים  המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת,  

באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה  
 מיטיב עם מבקש האישור. 

ממבקש 
 האישור 

 האישור  מבקש ממעמד העסקה   אופי המבוטח 

 שם:
ערים   איגוד 
גליל   אשכול 
ו/או   מערבי 

רשויות 
 האשכול 

 שם
 

 

 נדל"ן ☐

 שירותים  ☒

 אספקת מוצרים ☒
 

 

 משכיר ☐

 שוכר ☐

 זכיין ☐

 קבלני משנה ☐

 מזמין שירותים ☒

 מזמין מוצרים ☒

☐  
 

 ת.ז./ח.פ. 
 

 ת.ז./ח.פ. 
 

 מען : 
 קיבוץ כברי 

 מען 

 

סוג  
 הביטוח 

 
לפי   חלוקה

אחריות   גבולות
  סכומיאו 

 ביטוח

מספר  
הפולי 

 סה

נוסח  
ומהדורת 
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום 

גבול האחריות/  
 סכום ביטוח 

 בתוקף  נוספים כיסויים

יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח   מטבע  סכום 
 ד' 

 רכוש 
 

      ₪  

       
       
       

 אחריות צולבת   302 ₪  4,000,000     צד ג'
 הרחב שיפוי  304
 כיסוי לתביעות מל"ל  315

בגין    321  נוסף  מבוטח 
 מעשי או מחדלי המבטח 

 ראשוניות  328
רכוש מבקש האישור    329 

 ייחשב צד ג' 
אחריות  
 מעבידים 

    6,000,000  
ו    -לתובע 
20,000,000   

לאירוע  
ולתקופת  

 הביטוח 

היה    319  ₪  נוסף  מבוטח 
וייחשב כי מעבידם של מי  

 מעובדי המבוטח 
 ראשוניות  328

אחריות  
המוצר  
משולב  

אחריות  
 מקצועית 

 אחריות צולבת  302 ₪    4,000,000    
מבקש    318 נוסף  מבוטח 

 האישור 
זכות    309   על  ויתור 

 השיבוב 
 ראשוניות  328
גילוי    332   6תקופת 

 חודשים
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        אחר

 

 (: ג' )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח פירוט השירותים 
042 
044 

 

 ד'( )במידה ואין די מקום ניתן לפרט את הנכסים בנספח פירוט הנכסים המבוטחים 
הנכס   )לדוגמא:  סוג 

 רכב/נדל"ן( 
 רישוי/כתובת( )לדוגמא: מספר תיאור הנכס 

  
  
  

 

 ביטול/שינוי הפוליסה  
  משלוח  לאחר  יום  60ייכנס לתוקף אלא    לא  , למעט שינוי לטובת מבקש האישור,ביטוח  פוליסת  שלביטול    או  שינוי

 בדבר השינוי או הביטול.  האישור למבקשהודעה 

 

 חתימת האישור 
 המבטח: 
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 8- מסמך ב

 2021/11מכרז פומבי  

 

 לכבוד

 אשכול גליל מערבי בע"מ 

 התחייבות לשמירת סודיות  

 

נותן /ת הצהרתי והתחייבותי זאת, בדבר  ____________    מס'    ת.זנושא  הח"מ ____________    ,אני

 שמירת סודיות. 

 

 הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת, כדלקמן:  .1

 

 הנני מכהן/ת בתפקיד ____________.  .2

 

אספקה, התקנה, הפעלה  תחזוקה הקמת מוקד שליטה ובקרה הואיל ובתוקף תפקידי בביצוע   .3

)מכרז פומבי    פריסת מערך מיגון טכנולוגי ומצלמות ביטחון באתרי אשכול רשויות גליל מערבי

"(, אני עשוי/ה להיחשף למסמך, מידע, תוכנית, שרטוט,  ביצוע הפרויקט( )להלן: "11/2021מספר  

הוראות עבודה, נוהלי ביצוע, פרטים ונתונים מכל סוג שהוא, לרבות נתונים אודות החברה ו/או  

" )להלן:  כלשהו  ג'  או  המידעצד  למסור  להודיע,  להעביר,  ולא  בסוד  לשמור  מתחייב/ת  אני   ,)"

המפורסם   מידע  למעט  בעקיפין,  ובין  במישרין  בין  אלי,  שהגיע  מידע  אדם,  כל  לידיעת  להביא 

 או מידע הפתוח על פי הדין לעיון הציבור. ברבים ו/

 

- לחוק העונשין, תשל"ז   119-ו   118ידוע לי שהפרת התחייבות זו עלולה להיות עבירה לפי סעיפים   .4

1977 . 

 

והתקנות על פיו, והנני מתחייב לפעול    1981  –ידועות לי הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א   .5

 חת המידע ו/או המסמכים. על פיהן, ולנקוט בכל האמצעים הדרושים לאבט

 

 ולראיה באתי על החתום:

 

 _______________       _______________ 

 חתימה         תאריך            
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 9- מסמך ב

 2021/11מכרז פומבי  

 

 SLA רמת שרות

 

 

, יספק הקבלן תחזוקה, תקשורת  11/2021בהתאם להתחייבות הקבלן כזוכה במכרז פומבי מס'   .1

אספקה, התקנה הפעלה ותחזוקה של אספקה, התקנה, הפעלה תחזוקה הקמת  ואחריות של  

ומצלמות ביטחון באתרי האשכול   ובקרה פריסת מערך מיגון טכנולוגי  )חומרה,  מוקד שליטה 

 ט בחוזה זה;"(, הכל כמפורהשירותתוכנה, אביזרים, עבודות וכלל האמצעים המשלימים )להלן:"

 

הקבלן מצהיר כי יש לו את הכישורים, המיומנות, הידע והיכולת למתן השירות, וכי הוא מקבל   .2

 על עצמו את ביצוע השירות הכל בתנאים ובתמורה כמפורט בנספח זה. 

 

 הגדרות .3

 מנכ"ל האשכול ו/או מי מטעמו. "המנהל"

מנהל הפרויקט מטעם האשכול או המנהל או יועץ מאושר מטעםן   "המפקח"

 האשכול. 

 של האשכול.  11/2021מכרז פומבי מס'  "המכרז"

במכרז   "הקבלן" הזוכה  תחתיהקבלן  שיבוא  מי  כל  חוקית    הו/או  בדרך 

 .אשכול ובהסכמה בכתב של ה 

ותחזוקה   "השירות" הפעלה   התקנה  הפעלה  אספקה,  התקנה,  אספקה, 

תחזוקה הקמת מוקד שליטה ובקרה פריסת מערך מיגון טכנולוגי 

 . ומצלמות ביטחון באתרי אשכול רשויות גליל מערבי

כל אתר, רחוב, צומת כיכר, מתחם שבו מותקנות מערכות נשוא   "המתקן"

 חוזה זה.

  

השירות  הקבלן מתחייב לתת את השירות בנאמנות וברמה מקצועית נאותה, והוא אחראי לטיב   .4

 ידי עובדיו ו/או מועסקיו ו/או מי מטעמו ו/או נמסרו לפיקוחו. - שניתן על ידו ו/או על

 

בהם,   .5 הקיימות  התקשורת  תשתיות  חרף  השונים,  באתרים  השירות  את  לתת  מתחייב  הקבלן 

 לרבות חשמל, מיזוג אוויר, תעלות כבלים, מיקום לציוד וכיו"ב. 
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 הלן: החוזה כולל את תתי המערכות המפורטות ל .6

 מערכת טלוויזיה במעגל סגור ) להלן: "טמ"ס"(. .6.1

 בין אתרים למוקד החברה.  WiFiתקשורת אלחוטית  .6.2

 מערכת תקשורת קווית.  .6.3

 עם יכולות אנליטיקה.   VMDמערכת   .6.4

 (.NVRמערכת הקלטה דיגיטאלית )  .6.5

 מערכות טמ"ס ותצפית לטווחים ארוכים.   –מערך מיגון טכנולגי  .6.6

 ומצוקה. מערך גילוי פריצה   .6.7

 מערך כריזה.  .6.8

מבוססת   .6.9 מרכזית  ובקרה  שליטה  על  GISמערכת  ושליטה  צפייה  מלא,  ארועים  ניהול   ,

ומצוקה   פריצה  גילוי  כניסה,  בקרת  מערכת  נוספות  ביטחון  מערכות  המצלמות,  מערך 

 ואפשרות עתידית להתממשקות למערכות נוספות. 

 

 מנהל קשרי הלקוחות  .7

ן השירותים נציג מטעמו, בעל הידע, הכישורים, במהלך כל תקופת ההתקשרות, ימנה נות .7.1

, ככל לאשכולהיכולת והניסיון המקצועי, אשר ישמש איש קשר בלעדי בין נותן השירותים  

על השירותים  נותן  התחייבויות  כל  וביצוע  יישום  לצורך  במלואן  - הדרוש,  ההסכם,  פי 

 ובמועדן )להלן: "מנהל קשרי לקוחות"(. 

קשר .7.2 מנהל  עם  ההתקשרות  דוא"ל, פרטי  וכתובת  הטלפון  מספרי  לרבות  הלקוחות,  י 

 יימסרו לאשכול במועד החתימה על החוזה. 

בכל  .7.3 האשכול  ורשויות  האשכול  יפנו  אליה  הכתובת  את  יהווה  הלקוחות  קשרי  מנהל 

בקשה, הצעה, דרישה, תלונה או תגובה ויהווה גורם מוסמך מטעם נותן השירותים אשר 

ה הבטחה,  נתון,  מידע,  תשובה,  ידו, כל  על  ו/או  לו  שימסרו  מצג  או  הצהרה  תחייבות, 

יחייבו את נותן השירותים. מנהל קשרי הלקוחות יפקח מטעם נותן השירותים על קיום  

התחייבויות נותן השירותים כלפי האשכול ורשויות האשכול. מנהל קשרי הלקוחות יהיה  

הודעה של האשכול    זמין בכל שעות העבודה באמצעות טלפון נייד, דוא"ל ופקס. פניה או

 או רשויות האשכול למנהל קשרי הלקוחות תיחשב כפניה או הודעה לספק. 

, ובימי ו' וערבי  17:00עד  08:00איש הקשר יהיה זמין בימים א' עד ה' לפחות בין השעות   .7.4

 . 14:00עד   08:00חג לפחות בין השעות  

לדרוש, בכל   האשכול שומר לעצמו את הזכות שלא לאשר את מנהל קשרי הלקוחות וכן  .7.5

ימי עסקים. למען הסר   3עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, את החלפתו בהודעה מוקדמת של  

ספק, מובהר בזאת, כי לא יהיה בהחלפת מנהל קשרי הלקוחות על מנת לגרוע ו/או לעכב 

 פי  הסכם זה. -בשום צורה ואופן את ביצוע התחייבויות נותן השירותים שעל
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חופה עם מנהל תיק הלקוחות במקרה שהוא חש כי ישנה  האשכול ראשי לדרוש פגישה ד .7.6

 שעות.   48פגיעה באיכות השירות. הפגישה תתקיים תוך 

 

 השירות .8

השירות כולל: אריזה, הובלה, פריקה והכנסת הציוד למתקן )לוגיסטיקה ושינוע(, התקנה   .8.1

המכאניים   הפריטים  של  והתקנה  אספקה  במקום,  וקיבוע  הצבה  ציוד,  החלפת  ו/או 

הקשורות  ואביז המכאניות  העבודות  להשלמת  הנדרש  יתר  וכל  הדרושים  החיזוק  רי 

בהתקנה זו )לידיעה: השרות כולל את כל הנדרש מהקלן בצורה מושלמת לביצוע עבודות  

השונים   לסוגים  עבודה  כלי  בטיחות,  ציוד  הרמה,  סלי  מנופים,  במות,  סולמות,  כגון 

 מת למזמין(. והמגוונים וזאת לכל סוג של עבודה למסירה מושל

התקנת חשמל תעשה אך ורק על פי הוראות כל דין, ורק באמצעות חשמלאי מוסמך בעל   .8.2

ההתקנה   תחילת  טרם  מתחייבת  החברה  הנדרשים.  החיבורים  לסוגי  מתאים  רישיון 

 להמציא לחברה את הרישיונות הנדרשים. 

ד  התקנה חשמלית כוללת אספקה והתקנה של כל כבלי החשמל הדרושים להפעלת הציו

. יובהר ותעשה על חשבונו של הקבלןהחל מלוח חשמל ועד לכל יחידות הקצה שבמערכת,  

 ויודגש כי, באחריות הקבלן לספק אך ורק את ההתחברות ללוח החשמל. 

אביזרי   .8.3 אספקת  את  הייצור,  התכנון,  פעולות  כל  את  כוללת  הנדרשת  ההתקנה  עבודת 

הפע בדיקות,  חיווט,  כבלים,  העברת  הנדרשים,  בכדי  ההתקנה  הנדרשת  פעולה  וכל  לה 

להביא את כל אחד מפריטי הציוד השונים לכדי פעולה תקינה ומלאה, בהתאם למפרט 

 הטכני. 

מרכיבי   .8.4 שאר  ו/או  התקנות  אביזרי  ו/או  חומר  ו/או  ציוד  פריט  כל  כי  מתחייב,  הקבלן 

התקנים  מכון  של  הבטיחות  בדרישות  ו/או  בתקנים  יעמוד  ידו,  על  שיסופק  המערכת 

אחר הישראל סטנדרט  וכל  אש  מכבי  בזק,  חברת  התקשורת,  משרד  החשמל,  חברת  י, 

ו/או   צה"לי  תקן  )כגון  מסוים  ציוד  פריט  לגבי  במפרט  במפורש    millspecשהוזכר 

 אמרקאי(. 

הקבלן מתחייב כי כל שינוי שיגרם על ידו, במהלך מתן השירות, בתשתיות או במקום  .8.5

)קרי   המערכת  מרכיבי  להתקנת  גמר המיועד  חשמל,  צנרת,  חלונות,  דלתות,  קירות, 

ארכיטקטוני: צבע, טיח, ציפויים וכיו"ב( יתוקן לאלתר על חשבונו ויוחזר למצב הקודם, 

וזאת לשביעות רצון המנהל, זולת אם ניתנה לקבלן רשות בכתב ומראש לבצע שינוי כלשהו  

 כחלק ממתן השירות. 

ביעות רצון המנהל. בהתאם להוראות  הקבלן ישמור בשלבי ההתקנה על ניקיון האתר, לש .8.6

וחומרים  ציוד  שאריות  פסולת,  החברה  תפנה  שתידרש,  וככל  המפקח  ו/או  המנהל 

השונים   והגורמים  הרשויות  ידי  על  מאושר  שפיכה  למקום  השירות  למתן  הקשורים 

השגת היתרים וסילוק פסולת הינה באחריותו המלאה של הקשורים בכך מחוץ למתקן  

 . הקבלן ועל חשבונו
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פריט כמפורט בפרקים הרלוונטיים במפרטים הטכניים של   .8.7 ביחס לכל  דרישות התקנה 

 במכרז שהם חלק בלתי נפרד מהסכם זה. 

 עמידה  איחודשים מיום הוצאת צו התחלת עבודה.    4לוח הזמנים לביצוע העבודות  הוא   .8.8

 איחור.יום לכל + מע"מ ליום  ₪ 3000כספי של  בקנס  הקבלן יחויב, הזמנים בלוח

גבוהה. ההדרכה  .8.9 לרמת שליטה  עד  עובדי האשכול לשימוש במערכת,  ידריך את  הקבלן 

 תערך לא יאוחר משבועיים מסיום ההתקנה ותסתיים לא יאוחר מחודש מסיום ההתקנה.

לכל + מע"מ  ₪    2000יחויב הקבלן בקנס כספי של    ,7בסעיף  אי עמידה בזמני המצוינים  .8.10

 איחור.יום 

 

 זמני תגובה  .9

שעות    24מוקד זמין לקבלת קריאת שירות    –מענה טלפוני    האשכולעמיד לרשות  י   הקבלן .9.1

כיפור.  365ביממה   וביום  בערב  בשנה למעט  בפתרון    יום  האשכול  לצוות  יסייע  המוקד 

שיכלול נוהל פתיחת קריאת שרות  בעיות ותקלות במערכות המוקד, התקשורת למצלמות  

 . שיאושר ע"י האשכול מראש

 דקות המתנה.  7במוקד הוא זמן סביר למענה  .9.2

הקבלן בקנס  , יחוייב   7.4י בשעות הפעילות המתוארות בסעיף  אי מענה במוקד הטלפונ .9.3

 ₪ ליום.  1,000-לכל מקרה, ובכל מקרה לא יותר מ₪ + מע"מ   200כספי של  

לקריאות   .9.4 המזמין  דרישות  בדבר  כתובות  פניות  ישלחו  אילה  מייל  תיבת  יגדיר  הקבלן 

תוך  במסגרת ההתקשרות. הק לקריאות אלו  יענה  הפניות    12בלן  שעות מרגע שליחתן. 

 . 8.6-8.9יטופלו בהתאם לסעיפים 

בסעיף   .9.5 המוגדר  הזמנים  ללוח  בהתאם  האלקטרוני  לדואר  מענה  מענה  יחוייב   7.4אי   ,

 ₪ ליום.  1,000- לכל מקרה, ובכל מקרה לא יותר מ₪ + מע"מ   200הקבלן בקנס כספי של  

 

 

 זמני תגובה  .10

פתיחת קריאת   –מענה טלפוני    האשכולעמיד לרשות  י  הקבלן  .10.1 נוהל  זמין שיכלול  מוקד 

יום בשנה    365שעות ביממה    24מראש לקבלת קריאת שירות   האשכול שרות שיאושר ע"י  

 למעט בערב וביום כיפור. 

כ .10.2 שתוגדר  תקלה  של  של   בהולהבמקרה  דעתו  שיקול  לפי  כבהולה  הקריאה  )הגדרת 

לכל היותר מקבלת    שעות  4בתוך    הקבלןגיע  י(  הקבלןע"י    בלבד ללא יכולת שינוי  האשכול

 בצע את התיקון והטיפול ברציפות ותוך החלפת מערכות חלופיות. י והקבלןקריאה, 

)הגדרת הקריאה כחמורה לפי שיקול דעתו    חמורהלקריאת שירות של תקלה שתוגדר כ  .10.3

לכל היותר   עותש  8בתוך    הקבלןגיע  י(  האשכולבלבד ללא יכולת שינוי ע"י    האשכולשל  



 אשכול רשויות גליל מערבי 
 להקמת מוקד אזורי והצבת אמצעי ניטור טכנולוגיים  11/2021מכרז מס' 

 

 

 חתימת המציע __________________ 
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדוב© הזכויות 

 חלקו, ללא אישור בעלי הזכויותאין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או 
106 

 
 

קריאה,   מערכות  י  והקבלןמקבלת  החלפת  ותוך  ברציפות  והטיפול  התיקון  את  בצע 

 חלופיות. 

)הגדרת הקריאה כדחופה לפי שיקול דעתו של   דחופהלקריאת שירות של תקלה שתוגדר כ .10.4

לכל היותר מקבלת    שעות   12בתוך    קבלןגיע הי(  הקבלןבלבד ללא יכולת שינוי ע"י    האשכול 

 בצע את התיקון והטיפול ברציפות ותוך החלפת מערכות חלופיות. י לןוהקבקריאה, 

הגדרת הקריאה כרגילה לפי שיקול דעתו של )    רגילהלקריאת שירות של תקלה שתוגדר כ .10.5

  לכל היותר מקבלת   שעות   24בתוך    קבלןגיע הי(  הקבלןבלבד ללא יכולת שינוי ע"י    האשכול 

 . והטיפול ברציפות ותוך החלפת מערכות חלופיותבצע את התיקון י הקבלןו קריאה, 

 עד  של   ובתוספת יצרן  /ספק   למחירון   בהתאם  יהיה   הכמויות   בכתב   כלול  שאינו   ציוד   מחיר .10.6

 . המחירון ממחיר 6%

י עמידה בכל אחד מתנאי רמת השירות המוזכרים מעלה ולא ניתנה להם התייחסות א .10.7

 ₪ למקרה.  500 –מפורטת בסעיפי רמת שירות 

 

 התחייבויות הקבלן במסגרת תקופת האחריות   .11

תקופת האחריות למערכת תינתן על ידי הקבלן במהלך תקופת השירות, במהלכה מתחייב   .11.1

כל פריט ורכיב פגום ממרכיבי המערכת שסופקו על   על חשבונו,הקבלן להחליף ולהתקין, 

משימוש  ידו, על כל אבזריהם ומרכביהם, וזאת למעט מקרים בהם נגרם הפגם כתוצאה  

 שלא על פי הוראות היצרן ו/או בזדון ו/או כתוצאה מכוח עליון. 

כוללת את אספקת החלקים, הנסיעות, עלות שעת   כי, התחייבות הקבלן  ויודגש  יובהר 

 עבודה וכיו"ב. 

הקבלן יהא אחראי בתקופת השירות לטיב העבודה אותה ביצע ולטיב הציוד והחומרים  .11.2

 הכלולים בה. 

האמור לעיל, הקבלן אחראי לפעולתן התקינה, לשלמותן, לעמידותן,  מבלי לגרוע מכלליות   .11.3

להתאמתן לתפקיד, לתפוקתן, להספקן ולטיבן של העבודות אותן ביצע, לחלקי המערכת 

 ולכל פריט בנפרד. 

מקיפה   .11.4 תקופתית  בדיקה  חודשים,  שישה  בכל  השירות,  תקופת  במהלך  יבצע  הקבלן 

חזקה מונעת המורכבת מכיווני רגישות, למערכת הכוללת בדיקה כוללת של המערכת וא

כיולי הציוד, סנכרון, ייצוב, תאום ממשקים וכיו"ב. במידת הצורף, תבצע תיקונים בכדי  

 להביא את המערכת למצב פעולה תקין ברמה של תחילת שנת האחריות. 

לעיל, יעביר הקבלן למנהל דו"ח מסכם   11.4לאחר ביצוע בדיקה תקופתית כמפורט בס"ק   .11.5

 ת כל הבדיקות, הכיוונים והתיקונים שנעשו על ידו. המפרט א

והפגם נגרם כתוצאה משימוש שלא על פי הוראות היצרן   במקרהמבלי לגרוע באמור לעיל,   .11.6

להחליף ולהתקין כל פריט ורכיב    הקבלןו/או בזדון ו/או כתוצאה מכוח עליון, מתחייבת  

 בהתאם למפורט להלן:  ,הקבלן חשבון עלבחדש, וזאת 
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)בהתאם    ההתקשרות   חוזה של  והמחירים  הכמויות   כתב   מחירי   לפי  ציוד   אספקת .11.6.1

 . (במכרז הכמויות  לכתב

 . הכמויות  בכתה המחיר הצעת לפי ונסיעות עבודה עתש .11.6.2

  ובתוספת יצרן  /ספק  למחירון  בהתאם  יהיה   הכמויות  בכתב  כלול  שאינו  ציוד  מחיר .11.6.3

 . המחירון ממחיר 6% עד של

 

     

 חתימה וחותמת  קבלן שם ה תאריך 
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 מסמך ב- 3

 

 תיאור הבעיה והפתרון הנדרש – 1פרק 

 הקדמה והצגת הצורך  .1.1

ראייה   .1.1.1 לקדם  במטרה  שהוקם  רשויות,  אשכול  מסוג  ערים  איגוד  הינו  מערבי  גליל  רשויות  אשכול 

אזורית ושיתופי פעולה אסטרטגיים בין הרשויות המקומיות. אשכול רשויות גליל מערבי נחשב לחלוץ  

בתחום ומטרתו ליצור קפיצת מדרגה באיכות חיי התושבים ולהוביל לצמיחה כלכלית ולשיתוף פעולה  

 חברתי לאורך זמן, זאת באמצעות פיתוח פיסי, כלכלי ורווחתי של אזור הגליל המערבי.

תושבים: נהריה, עכו,    230,000רשויות הכוללות מעל    13רשותי בו שותפות  -האשכול מהווה תאגיד רב .1.1.2

פסוטה,  - מטה אשר, מעלות מזרעה,  ורדים,  כפר  חורפיש,  שלומי,  יוסף,  ג'אן, מעלה  בית  תרשיחא, 

 מעיליא ומגדל תפן. 

ש .1.1.3 שבאחריותן  ומקומיות  אזוריות  מועצות  הן  באשכול  החברות  הרשויות  פתוחים  מרבית  טחים 

נרחבים. בשטחים אלה מתרחשים מדי שנה מאות אירועי השלכת פסולת באזורים אסורים על ידי  

 תושבי האזור. 

וזיהוי   .1.1.4 ניטור  שיאפשר  טכנולוגי  להקים מערך  לאיכות הסביבה,  המשרד  בשיתוף  בכוונת האשכול, 

 ד משליכי הפסולת.אירועי שפיכת פסולת בזמן אמת, תחקור האירועים וביצוע פעולות אכיפה כנג

 

 תיאור הפתרון הנדרש  .1.2

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי מזמין בזאת להגיש הצעות לביצוע פרויקט אספקה, התקנה   .1.2.1

 הפעלה ותחזוקה של מוקד שליטה ובקרה, הקמת  

רשויות החברות באשכול. פרויקט    8אתרים על פני    102-נכון למועד כתיבת מכרז זה בוצעו סקרים ב .1.2.2

כול מלא  זה  מענה  למתן  הנדרשים  הרכיבים  כל  את  אשפה  ל  השלכת  ואכיפת  זיהוי  ניטור,  מערך 

וגמיש לכל אחד מהאתרים המתוכננים וכן לאתרים עתידיים  בתחומי אשכול יישובי הגליל המערבי.

 שיתוכננו ויבוצעו לאורך חיי הפרויקט. 

בות מצד האשכול או מי  יובהר בזאת כי כתב הכמויות והאמור במכרז זה אינם מהווים כל התחיי .1.2.3

מהרשויות החברות בו לרכוש כמות מסויימת של פריטים, או פריט כלשהו בכלל באמצעות מכרז זה.  

התשלום בפועל יבוצע בהתאם לכתב הכמויות ולפי תכניות מאושרות וצו תחילת עבודה לכל אתר.  

התאם לתקציב הזמין  המזמין רשאי לשנות, לעדכן או לבטל כל כמות של כל פריט במהלך הפרויקט ב

 ולפי שיקול דעתו הבלעדי. 
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 תכולת הפרוייקט הנדרש מתחלקת לארבעה חלקים עיקריים: .1.2.4

מרוחקים   .1.2.4.1 שטח  השלכת   – אתרי  לאתרי  בסמוך  טכנולוגיים  קצה  אביזרי  של  התקנה 

האשפה המזוהים כיום, כולל אספקת ארונות ריכוז, תרנים ומתאמי התקנה, כל הנדרש 

כיוונית מלאה  -לאספקת חשמל לכל ארון ריכוז וקיום תקשורת רציפה להעברת נתונים דו 

והבקרה. הצפייה  מוקדי  לבין  האתרים   בין 

הנדרשי החיישנים  ועשויים  סוג  האתר  ומיקום  לאופי  בהתאם  משתנים  להתקנה  ם 

שיתואר   )כפי  מהפרויקט  כחלק  המציע  ע"י  שיבוצע  המפורט  התכנון  במהלך  להתעדכן 

זה(. מסמך   בהמשך 

כוללים מצלמות טמ"ס   יכולות אנליטיקה   IPהחיישנים הנדרשים  כולל    מסוגים שונים 

כריזה   מכ"מים,  טרמיות,  מצלמות  שונות,  תחכום  כפי  IPברמות  ועוד  אזעקה  רכיבי   ,

 המפורט בכתב הכמויות.

ברשויות   .1.2.4.2 מקומיים  צפייה  היכולת    –מוקדי  נדרשת  המקומיות  מהרשויות  אחת  בכל 

לצפייה בזמן אמת ושחזור הקלטות וידאו )ללא שליטה( באתרי הקצה הממוקמים בשטח  

יי בלבד.  הרשות  לאתרי  אותה  כריזה  לביצוע  היכולת  תידרש  מהרשויות  בחלק  כי  תכן 

הקצה. הצפייה בנתוני המערכות המותקנות בשטח תהיה באמצעות עמדת עבודה )מחשב 

קליינט וציוד מולטימדיה( וכן באמצעות אפליקציה לקליינט נייד שתותקן ע"ג סמארטפון  

המזמין. דרישת  לפי  טאבלט   או 

מוקדי קיימים  מהרשויות  ללא    בחלק  "עיר  פרויקט  במסגרת  שהוקמו  ובקרה  שליטה 

צפייה   עמדת  להקים  נדרש  אלה  ברשויות  הפנים.  לביטחון  המשרד  מטעם  אלימות" 

שהותקנו   למערכות  המציע  מצד  אחריות  נדרשת  לא  הקיים.  המוקד  בתוך  )קליינט( 

במידה ויידרש על ידי במסגרת הבט"פ או תפעול של מערכות אלו. יחד עם האמור לעיל,  

המציע מחוייב כחלק בלתי נפרד מתכולת האספקה לפרויקט זה לשתף   -  בלבד  המזמין

את  ולבצע  החיבורים  הנתונים,  כל  את  להם  ולספק  הבט"פ  משרד  זכייני  עם  פעולה 

העבודות הנדרשות כדי לקלוט ערוצי וידאו מהמערכות שיוקמו בפרויקט זה אל מערכות  

כל חיבור למערכת חיצונית יבוצע אך ורק    הצפייה הקיימות במוקדי הרשויות. יובהר כי

בצורה שלא תפגע באבטחת הרשת ובמידור ההרשאות בין הרשויות השונות ובין הרשויות  

האשכול. תרשים    למוקד  ראה  טיפוסי  אתר   להלן.   1להמחשת 

, תשתיות תקשורת, עבודות בינוי,  ITציוד    התכולה הנדרשת למוקדים המקומיים כוללת 

שונות לצפייה והקלטת וידאו ואודיו, ניהול שליטה ובקרה, מערכות    ריהוט מוקד, תוכנות

 בקרת כניסה, רכיבי אזעקה, מולטימדיה ועוד כפי המפורט בכתב הכמויות. 

ובקרה מרכזי )מוקד האשכול(   .1.2.4.3 כחלק מפרויקט זה יוקם מוקד    – מוקד צפייה, שליטה 

שר יהווה את חדש סמוך למשרדי האשכול או באחת הרשויות המשתתפות בפרויקט, א

המוקד המרכזי לניטור, צפייה, תחקור שליטה ובקרה על כל המערכות המותקנות בכל 

, תשתיות תקשורת, עבודות  ITהרשויות. התכולה הנדרשת למוקד הצפייה כוללת ציוד  



 רשויות גליל מערבי אשכול 
להקמת מוקד אזורי והצבת אמצעי ניטור טכנולוגיים  11/2020מכרז מס'     

  

 

בינוי, ריהוט מוקד, תוכנות שונות לצפייה והקלטת וידאו ואודיו, ניהול שליטה ובקרה, 

 רכיבי אזעקה, מולטימדיה ועוד כפי המפורט בכתב הכמויות. מערכות בקרת כניסה, 

מערכת מתקדמת וייעודית לאירועי    -  מערכת מבוססת ענן לניטור, ניתוח נתונים והתראה .1.2.4.4

את  שמתעדת  מלאכותית,  בינה  כלי  על  המבוססת  רכבים,  ותנועת  פסולת  השלכת 

. המערכת תכלול  האירועים בזמן אמת בענן לצורך זיהוי ואכיפת אירועי השלכת פסולת

ממשק נוח וידידותי למשתמש, תיעוד אירועים עד שנתיים כולל תמונות ווידאו, הכנסת 

מספר רכב, מודול    \זמן    \אירועים לרשימות שחורות, מודול חיפוש אירועים לפי מצלמה  

 דוחות מובנה ועוד כפי שיתואר במפרט הטכני. 
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המערכת ה והפעלה מלאים של התכולה הנדרש במסגרת מערכת זו כוללת אספקה, הטמע

 מול אתרי השטח. 

 

ישנן מספר אפשרויות    – על מנת לאפשר גמישות טכנולוגית ויכולות צמיחה עתידית למערכת הנדרשת   .1.2.5

להזנת מתח, חיבור תקשורת ויצירת ארכיטקטורה היררכית בין מוקד האשכול, המוקדים ברשויות  

. תיאור אתרי שטח טיפוסיים – 1תרשים   
יובהר כי הנ"ל מובא להמחשה בלבד ואינו מהווה כל התחייבות מצד המזמין. כמות וסוג האמצעים  

עשויים להשתנות בשלבי התכנון והביצוע של הפרויקט.  -ם כמו גם חיבורי חשמל ותקשורת השוני  
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. המציע נדרש להציע פריטים ומערכות שיאפשרו ביצוע  להלן 2 בתרשיםואתרי השטח, כפי המתואר  

האפשרויות. הפר שני  של  כלשהו  בשילוב  או  המוגדרות  מהאפשרויות  באחת   ויקט 

המציע והתוכנות    באחריות  הרישיונות  האביזרים,  העבודות,  הרכיבים,  כל  את  בחשבון  לקחת 

הדרישות   כל  של  מלא  וקיום  המכרז  במסמכי  הנדרש  כפי  השליטה  מערך  של  הקמה  שיאפשרו 

ות במכרז זה. יובהר שבמידה וזיהה המציע כי חסרים  הטכניות, המבצעיות והפונקציונליות שנדרש

המכרז   דרישות  כל  לקיום  שהכרחיים  כלשהם  רכיב    –פריטים  להוספת  בקשה  להגיש  המציע  על 

במסגרת שאלות ההבהרה למכרז זה ובכל מקרה באחריות המציע יהיה לגלם את כל העלויות הנלוות  

בכתב הכלולים  בתוך הסעיפים  כנ"ל  כל תמורה    והרכיבים הנדרשים  למציע  לא תשולם  הכמויות. 

נוספת מעבר לסעיפים הנקובים בכתב הכמויות בעבור השלמת פריטים, רישיונות, או רכיבים מכל  

 סוג שיידרשו לקיום מלא של כל הדרישות המגודרות.

 

 

 

לארכיטקטורת    –  2תרשים   הנדרש  HLאפשרויות  הפתרון  במסגרת  ומידור   להיררכיה 

 יובהר בזאת שכמות האתרים, אופן חיבור התקשורת והגדרות התצורה הינם להמחשה בלבד 

כל רכיבי השטח, מערכות התקשורת והמוקדים כולל מערכת הענן ייקראו יחדיו: "מערכת הניטור"   .1.2.6

 או "המערכת" לאורך מסמך זה.

 תפיסת ההפעלה של מערכת הניטור על רכיביה תאפשר במשולב את היכולות הבאות:  .1.2.7

 ניטור אוטומטי של אתרי השטח ע"י מערכת מבוססת בינה מלאכותית ואנליטיקת וידאו.  .1.2.7.1

 אפשרות ב' אפשרות א'



 רשויות גליל מערבי אשכול 
להקמת מוקד אזורי והצבת אמצעי ניטור טכנולוגיים  11/2020מכרז מס'     

  

 

לב  .1.2.7.2 לתשומת  התראה  ויצירת  פסולת  כהשלכת  החשודים  אירועים  של  אוטומטי  זיהוי 

 אירוע. המפעילים במוקד האשכול לצורך אישור קיום ה

ו .1.2.7.3 אוטומטי  )באופן  באירוע  המעורבים  פרטי  פרטי  \רישום  רכב,  מספר  לרבות  ידני(  או 

 העבירה, יום ושעה ועוד.

 סמארטפון(  \שליחת התראה ונתונים לסיירים בשטח )באמצעות אפליקציה לטאבלט  .1.2.7.4

סיוע באיסוף נתונים משלימים ע"י סייר השטח )באמצעות אפליקציית הסייר( ושידורם  .1.2.7.5

 בזמן אמת למוקד. 

שמירה ואגירת כל הנתונים הנ"ל כחלק מאירוע אחד, תוך שיוך הנתונים למפעילים )סייר,   .1.2.7.6

מספר רכב, פרטי ת.ז. וכדומה    –מפעיל המוקד(, ולפרטים מזהים של הגורם לאירוע )למשל  

 כפי שיוגדר במסגרת התכנון המפורט(. 

המערכת .1.2.7.7 מפעיל  של  אישור  )לאחר  שנאספו  הנתונים  גבייה    שידור  מערכות  אל  במוקד( 

 ואכיפה חיצוניות )צד ג'( באמצעות ממשק תוכנתי. 

תחקור אירועי עבר כולל צפייה בכל פרטי האירוע שנרשמו, תמונות, הקלטות וידאו ואודיו   .1.2.7.8

 ופרטי המעורבים. 

הפקת דו"חות בחתכים שונים כולל דו"חות אגרגטיביים סטטיסטיים )סך אירועים לפי   .1.2.7.9

טים מזהים של הגורם שביצע את העבירה, כמות אירועים באזור מסוים  או לפי פר\מפעיל ו

 או בפרק זמן נתון ועוד כפי שיפורט במפרט הטכני למערכת(.
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 תרשים זרימה לביצוע ניטור, זיהוי ואכיפה של אירועי השלכת פסולת  – 3תרשים  
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 לאתרי השטח וכוחות ניידים תרשים עקרוני למערכות וזרימת הנתונים בין מוקד האשכול  – 4תרשים 

 

מפרט זה מתייחס לביצוע תכנון סופי, יצור, אספקה, התקנה, מתן אחריות, שרות ותחזוקה ביחס   .1.2.8

למערכות הנדרשות לשביעות רצונו המלאה של המזמין והיועץ ע"י הקבלן הזוכה. על הקבלן הזוכה  

לבין   שיסופק  הציוד  כל  בין  לחלוטין  מלא  ממשק  לכלול  זה  והשליטה  במכרז  ההקלטה  מערכות 

 במוקדי הרשויות ובאשכול כפי שמאופיין במפרט זה. 
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 המפרט יכלול את המערכות והאפיונים העקרוניים הבאות: .1.2.9

לילה קבועות בתצורות שונות  \מצלמות יום  -   IPמערכת טלוויזיה במעגל סגור מבוססת   .1.2.9.1

א  מצלמות  מאתגרים,  תאורה  לתנאי  מוגברת  רגישות  בעלות  מצלמות  נליטיות(, )כולל 

, מצלמות סמויות, ערכת טמ"ס ניידת LPR, מצלמות  IPמצלמות מתנייעות, שופרי כריזה  

 ועוד כפי המפורט בכתב הכמויות.  

 . PTלשימוש במצלמות הקבועות כמצלמת  IPמצלמות טרמיות קבועות, יחצ"ג  .1.2.9.2

 בינוני כולל מערכת ניהול.\מערכת מכ"מ לטווח קצר .1.2.9.3

די .1.2.9.4 וידאו  והקלטת  ניהול  )מערכות  )אנליטיקה( VMS + NVRגיטאלי  וידאו  ניתוח   ,)

מקומית  AIמבוססת   הקלטה  מערכות   ,NVR   בכתב המפורט  כפי  ועוד  השטח,  לאתרי 

 הכמויות. 

כולל חיישנים מסוגים שונים, רכזות ואפשרויות הרחבה   –מערכת גילוי פריצה ואזעקה   .1.2.9.5

 שונות לרכזת. 

וביומטריים, בקרים, מערכת   RFIDכולל קוראי    –מערכת בקרת כניסה למוקדי המערכת   .1.2.9.6

 אניטרקום ורכיבים לנעילה ותפעול הדלתות. 

לרבות   .1.2.9.7 ג',  צד  ולמערכות  המתוכנן  לציוד  שונים  ממשקים  כולל  מרכזית,  שו"ב  מערכת 

 עבודות ההקמה, ההטמעה והרישוי הנדרש. 

 עבור התוכנות הנדרשות.  IT-ציוד מחשוב, שרתים ו  .1.2.9.8

לרבות עבודות    –התראה ואכיפת אירועי שפיכת פסולת  מערכת ענן לניטור, ניתוח תוכן,   .1.2.9.9

 ההקמה, ההטמעה והרישוי הנדרש. 

פריטי מולטימדיה וציוד מוקד, כולל מערכי שליטה על המולטימדיה, מסכים שולחניים   .1.2.9.10

 ומסכי קיר, מרחיקים, ריהוט מוקד ועוד כפי המפורט בכתב הכמויות. 

ונים למוקדים ולאתרי השטח, כולל מתגים מסוגים ש  –  LAN    /WANמערכת תקשורת   .1.2.9.11

בטכנולוגיית   אלחוטיים  עורקים  אופטיים,  סיבים  לחיבור  ובגלים    2.4Ghzציוד 

 מילימטריים בתדר המוניציפלי, נתב לתקשורת סלולרית לאתרי השטח ועוד. 

הביטחון   .1.2.9.12 רשת  ואבטחת  ניטור  לניטור    – מערכת  הנדרשים  וחומרה  תוכנה  פריטי  כולל 

 י פריצה, השבתה ואיומי סייבר שונים. והגנה על רשת הביטחון מפנ

 כבילה ותשתיות מסוגים שונים הנדרשים לחיבור המערכות הנ"ל.  .1.2.9.13

 עבודות וציוד חשמל הנדרשים להזנת מתח למערכות הנ"ל. .1.2.9.14

 ארונות תקשורת להתקנה בשטח ובמוקדים.  .1.2.9.15
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 תרנים וקונזולות להתקנת המצלמות בשטח.  .1.2.9.16

 לטובת הפרויקט. עבודות תכנון, בינוי והנדסה אזרחית הנדרשים   .1.2.9.17

תקופת   .1.2.9.18 למשך  זה  פרויקט  במסגרת  המותקנות  למערכות  ותחזוקה  שירות  אחריות, 

 ההתקשרות. 

 

הנתונים השונים המופיעים במפרטים הטכניים מהווים את הנדרש מבחינת המזמין והמציע רשאי   .1.2.10

 ואף מוזמן להציע ציוד בעל ביצועים ומפרטים טובים יותר.

הקבלן הזוכה יידרש בשלב המימוש להגיש לאשור מוקדם של המזמין או מי שפועל מטעמו כל פריט   .1.2.11

ציוד מלווה במפרט הטכני מפורט. אשור המזמין יהיה תנאי לאספקת פריטי הציוד של המערכות.  

דגמים שלא יאושרו ע"י היועץ יוחלפו בדגמים אחרים מאושרים וזאת ללא כל תוספת מחיר במעמד  

 . PDR CDRה 

 

 מיקום ופריסת האתרים בשטח .1.3

המוצג   .1.3.1 )האזור  המערבי  הגליל  ברחבי  פזורים  חשמל  5בתרשים  האתרים  ללא  פתוחים  בשטחים   )

ותקשורת, וכן בסמוך או בתוך יישובי האשכול. לכל אתר הובאו בחשבון במכרז זה מספר פתרונות  

לקחת   המציע  על  האתר.  במסגרת  שיופעלו  ותקשורת  חשמל  הרכיבים  לאספקת  כל  את  בחשבון 

הנדרשים לקיום מלא של הזנת מתח ותקשורת לאתרים בשילוב האפשרויות השונות ומתוך הסעיפים  

 שבכתב הכמויות. 

לתיאור התכנון העקרוני המקדים לכל אחד מהאתרים שנסקרו, כולל מיקומם הגאוגרפי של האתרים   .1.3.2

למסמך זה. יובהר כי התכנון המובא  ראה חוברת סקרי האתר המצורפים   –ואזורי הניטור הנדרשים  

 בסקרי האתר אינו תכנון סופי ועשוי להשתנות במסגרת שלבי התכנון והביצוע. 
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לתכולת   .1.3.3 רבים  אתרים  ולהוסיף  להצטרף  מהאשכול  נוספות  רשויות  צפויות  הפרויקט  תחילת  עם 

 וצעו סקרי אתר ויוקמו אתרים במיקומים חדשים בשטח המועצה.הביצוע. בהתאם לכך יב

 

 

 

  

אזור האחריות של אשכול רשויות הגליל המערבי  – 5תרשים   
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 מפרט טכני והוראת ביצוע 2פרק 

2.  

 הצהרת מגיש ההצעה  .2.1

הקבלן מצהיר כי בדק באופן יסודי את כל  התנאים הדרושים לביצוע העבודה הנדרשת. לאחר שבדק   .2.1.1

 את כל התנאים  כאמור, ביסס את הצעתו בהתחשב עם כך.

מצהיר כי קרא והבין את תוכן מפרט זה, קיבל את כל ההסברים אשר ביקש לדעת ומתחייב  הקבלן   .2.1.2

 לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות המוגדרות בו ולכל תנאיו. 

הקבלן מצהיר כי הצעתו עונה במלואה ובמדויק לכל אחד מסעיפי המפרט. במקרה של סתירה מסוג   .2.1.3

הקבלן הדרישות של המפרט והקבלן חייב יהיה לבצע     כל שהוא בין סעיפי המפרט להצעתו, יחייבו את

 אותם במחירים הנקובים בכתב הכמויות. 

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שאין להגיש הסתייגויות, שינויים, אלטרנטיבות, תוספות, הורדות וכדומה   .2.1.4

במסגרת כתב הכמויות המקורי וכי עליו להגיש את הצעתו בדיוק לפי סעיפי המפרט ללא שינוי כל  

 שהו. במידה וירצה להעיר הערות, אזי יגישם במסמך נפרד אשר יצורף להצעתו. 

הקבלן מצהיר כי המחיר הנקוב בכתב הכמויות כולל את כל העבודות, התכנון הסופי,  החומרים,   .2.1.5

חומרי עזר, אביזרים, וציוד התקנה מכל סוג שהוא וציוד אחר וכל הוצאה אחרת בגין פרויקט זה  

עבו להשלמת  במפרט  הדרושים  המוגדרות  הדרישות  את  יבצע  הוא  זו  הצעה  במסגרת  וכי  דתו,  

ובמסמך  זה בשלמותו עד שלב קבלת תעודת גמר. לקבלן לא תהיינה תוך  כדי העבודה כל תביעות  

 כספיות מסוג כל שהוא בגין העבודה המוגדרת במפרט. 

מכ .2.1.6 שונים,  מסוגים  מנופים  מכונות,  הציוד,  החומרים,  כל  כי  מצהיר  עבודה   הקבלן  כלי  שירים, 

נמצאים ברשותו    –לשם ביצוע הדרישות המוגדרות  במפרט זה    – ואמצעים אחרים אשר עליו לספק  

 או באפשרותו להשיגם בין אם הציוד הנו  מתוצרת מקומית ובין אם עליו להביאו מחו"ל.

פק למזמין  הקבלן ידאג לכך כי כל הזכויות במערכת ו/או בציוד ו/או בתוכנות ו/או בכל פריט שיס .2.1.7

במסגרת הסכם זה יהיו נקיות מכל טענה של צד ג', ותהיה לו הזכות המלאה להעבירן לבעלותה ו/או  

 לשימושו של המזמין בהתאם לתנאי הסכם זה ולצורך קיומו.      

הקבלן מתחייב שלא למסור או להעביר לכל אדם אחר כל מידע, מרשם או  נתון לגבי מיקום המתקן,  .2.1.8

שת, סידורי הביטחון, וכל  מידע אחר שבא לידיעתו תוך הגשת ההצעה. חובת אופי המערכת הנדר

הסודיות חלה על קבלן ועובדיו שהציע הצעה, ועל מי שקיבל מפרט זה אך לא הציע הצעה. קבלן 

אשר  הצעתו לא נתקבלה או מי שלא הגיש הצעה חייב להחזיר למזמין מסמך  זה וכל מידע אחר  

 הצעת המחיר.   בכתב שנמסר לו לצורך הגשת

הקבלן מצהיר כי לא נשארו ברשותו כל צילומים ו/או העתקי שמש  מהחומר אשר הועבר אליו לצורך  .2.1.9

 הגשת הצעת המחיר. במידה ועשה כאלה עליו להחזירם עם הגשת ההצעה למזמין.   
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 חתימת הקבלן: ___________________      תאריך: ____________ 

על המציע לקרוא את כל המפרט על כלל הנכתב בו. פרקים, סעיפים, תתי סעיפים וכו'. המציע יחתום במקום   .2.2

המסומן בדף זה בחתימת ידו של מורשה חתימה וכן בחותמת החברה בנוסף לחתימה בראשי תיבות בכל  

 דף, כי המציע קרא והבין את כל הנכתב במפרט, קרא את כל עמודי וסעיפי המפרט.  

 

 

 הנני החתום מטה, מורשה חתימה של חברתי מצהיר בזה כי:

 קראנו והבנו את כל דרישות המפרט.  .1

 השתתפנו בסיור קבלנים וקיבלנו מענה לכל שאלותינו.  .2

המערכת המוצעת על ידינו עונה במדויק ובצורה מלאה מבחינה פונקציונאלית ומבחינה  .3

 טכנית לדרישות המפרט. 

הינה שוות ערך לחתימתי על כל עמוד ועמוד במפרט   ידוע לי כי חתימתי המצורפת מטה .4

 זה.

ידוע לי כי חתימתי על דף זה אינה במקום חתימה וחותמת על כל עמוד ועמוד מרשימת כתב  

 הכמויות, בהם נדרשת חתימה וחותמת על כל עמוד ועמוד בנפרד. 

 

 חתימה וחותמת החברה  תאריך  חברה  תפקיד  שם
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ואיכות דרישות    3פרק    ארגון 

  

 כללי  .3.1

והתנאים   .3.1.1 לעקרונות  בהתאם  אותו  לבצע  חייב  "הקבלן"(  )להלן:  הפרויקט  בביצוע  שיזכה  המציע 

 המפורטים בפרק זה. 

לבצע את הפרויקט   -הסכמה מראש  –הגשת הצעת המחיר על ידי המציע משמעותה מבחינת המזמין  .3.1.2

 על פי תנאים כללים המפורטים בפרק זה. 

מתייחס למחויבויות הקבלן. פירוט נושאים אלה לא יגרע מכל התחייבות אחרת של הקבלן  פרק זה   .3.1.3

 המבצע כלפי המזמין. 

 תכולת הפרויקט .3.2

ביצוע המערכת המתוארת במפרט זה החל משלב קבלת ההזמנה וכלה בתום תקופת השרות  )להלן:   .3.2.1

 "הפרויקט"( יכלול את המטלות הבאות: 

 PDR CDRתכנון סופי של כלל המערכות והבאתם לאישור המזמין והיועץ במעמד ה   .3.2.1.1

 ארגון וניהול הפרויקט.  .3.2.1.2

 לוחות זמנים ותוכניות עבודה.  .3.2.1.3

 תכנון מפורט סופי ומשלים של המערכת הנדרשת.  .3.2.1.4

 ביצוע עבודות הביסוס והתשתיות הדרושות להתקנת המערכות.   .3.2.1.5

 ייצור ואספקה של מרכיבי המערכת. .3.2.1.6

 מערכת בשטח.התקנת ה .3.2.1.7

 ביצוע בדיקות איכות  )ציוד,  מקבלני משנה, התקנות וכוו( .3.2.1.8

 . ATPהפעלה, הרצה ובדיקות קבלה ברמת  .3.2.1.9

, מדריך למשתמש, מפרטי הציוד, אופן בדיקה ותפעול תקלות  AS MADEספרות טכנית ) .3.2.1.10

 נפוצות וכו'(.  

 מסירה למזמין.  .3.2.1.11

הדרכה לנציגי המזמין לביצוע תפעול ואחזקה בדרג שייקבע על ידו, כולל אספקת צב"דים  .3.2.1.12

 ואמצעים נדרשים אחרים. 

 אחריות לשנתיים לטיב הציוד והעבודות.  .3.2.1.13

 שרות אחזקה לשנתיים מתום העבודות.  .3.2.1.14
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 סיור מקדים .3.3

המזמין   .3.3.1 ונציגי  הקבלן  בהשתתפות  מקדים  סיור  יבוצע  העבודות  תחילת  כשל  טרם  נקודות  יוגדרו 

ובעיות התקנה, יקבעו תהלכי עבודה מול המזמין ותקבע שיטת העבודה של הקבלן כפועל יוצא של  

 עקרונות מסמך זה. 

 לו"ז לביצוע  .3.4

הינו   .3.4.1 לביצוע  זמנים  קלנדריים  60לוח  התקציבים    )ימים  )ולפי  עבודה  תחילת  צו  קבלת  מיום   )

בודד,   ימים    90אתרי שטח,    5ימים קלנדריים עבור כל מקבץ של    90שיתקבלו( עבור אתר שטח 

 קלנדריים עבור מוקד האשכול.

ימי עבודה מיום הוצאת צו תחילת העבודה תוכנית עבודה מפורטת, לאישורו    7על הקבלן להגיש תוך   .3.4.2

 ר את שלבי ביצוע העבודה, מועדי ביצוע ומשך ביצועם.  של המזמין, אשר תתא

הקבלן יידרש במהלך העבודה לעדכן באופן שוטף את תוכנית העבודה ולהגיש למזמין ו/או היועץ   .3.4.3

תוכנית מעודכנת לרבות לוחות גנט, ציון נתיבים קריטיים ופרוט בעיות מהותיות להשלמת העבודה  

 בתוך לו"ז מחייב.  

ות לדרישת המזמין והיועץ בכל מועד שהוא, ולהחיש את קצב ביצוע העבודה  הקבלן מתחייב להיענ  .3.4.4

ולנקוט מיד בכל האמצעים, ככל שיידרש וככל שהדבר נוגע לעבודת הקבלן בחוזה ההתקשרות זה,  

 למניעת פיגור בלוח הזמנים לביצוע.  

עודכן האחרון,  הקבלן יפעל תמיד, לכל אורך תקופת ביצוע העבודה, על פי המפורט בלוח הזמנים המ  .3.4.5

אשר קיבל את אישורו של המזמין ובמקרה של פיגור בלוח הזמנים, בכל אחד משלבי ביצוע העבודה,  

או ינקוט, כדי להתגבר על הפיגור ולא  \או יהיו הצעדים בהם נקט ו\יציין הקבלן במפורט מה היו ו

 לסטות ממועד סיום העבודה. 

קריות שיבוצעו על ידו ומטלות שנדרשות מהמזמין  הקבלן יגדיר בכתב לכל אבן דרך את המטלות העי .3.4.6

 על מנת לסיים במועד המתחייב מתוכנית העבודה.  

 תוכנית העבודה מחייבת אישור מוקדם של המזמין לפני שתינתן רשות לתחילת הפרויקט.  .3.4.7

אחת לפרק זמן שיקבע ע"י המזמין תיערך ישיבת בקרת לו"ז, בהשתתפות המזמין, היועץ והקבלן בה   .3.4.8

התקדמות הביצוע עפ"י הלו"ז, יאותרו חריגות מהתכנון ויסוכמו הפעילויות אשר יש לנקוט  תיבדק  

 על מנת למנוע חריגה מתאריכי יעד שונים המפורטים בלו"ז.

 תאום עם גורמים נוספים, מניעת נזקים והפרעות, אחריות למבנים, מתקנים ומערכות מסמך בטיחות  .3.4.9

ה מתבצעת בשטח פעיל. על הקבלן לבצע את עבודתו תוך  תשומת לב הקבלן מופנית לעובדה כי העבוד  .3.4.10

מטעמו.  המשנה  וקבלני  המקום  אנשי  עם  והדוק  מלא  ותיאום  פעולה   שיתוף 

הקבלן מתחייב לציית להוראות הביטחון והבטיחות )מצ"ב נספח בטיחות( המשטרה והמזמין בכל  

 הנוגע לשיתוף פעולה, תיאום שלבים ועבודה בשעות שיקבעו.  
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על הקבלן  רוב העבוד  .3.4.11 מיוחדים,  ידרשו תאומי הסדרים  עקב העבודה  כי  ויתכן  פעיל  באתר  הינה  ה 

להוציא שבוע מראש תוכנית עבודה. באחריות המפקח תאום מול הגורמים השונים כגון רשויות, בזק,  

 חח"י, מים וביוב וכדומה. 

מה .3.4.12 כתוצאה  לאדם  או  לרכוש  נזקים  למניעת  הדרושים  האמצעים  בכל  לאחוז  הקבלן  עבודות  על 

 שתבוצענה כולל ביטוחים תקפים. 

הקבלן יהיה אחראי לשלמות המבנים והמתקנים הקיימים באתרי ההתקנות  או בסביבתם הקרובה,   .3.4.13

לרבות המערכות העל קרקעיות או התת קרקעיות ולרבות דרכים, צמחיה, שבילים וכד' ועליו  לתקן  

 על חשבונו כל נזק שיגרם כתוצאה מביצוע העבודה. 

י .3.4.14 כל  הקבלן  קרקעיים.  תת  ואלמנטים  שוחות  כבלים,  מתקנים,  צנרות,  של  מיקומם  ויוודא  בדוק 

 ההוצאות הדרושות בגין איסוף האינפורמציה ותאום עם הגורמים המוסמכים יחולו על הקבלן.  

עבודה ליד קו מתח גבוה תעשה עם פיקוח צמוד של מהנדס מטעם חח"י על כל התשלומים הכרוכים   .3.4.15

 אישורים, שמירה, הגנה, עבודה לפי הכללים והיתר. בכך, לרבות הוצאת 

עבודה בקרבת קווי תקשורת תעשה עם פיקוח צמוד של מהנדס הרשת בחברות הרלוונטיות )בזק,    .3.4.16

HOT   . )'וכו 

או למזמין לקבל הוראות על אופן  \עם גילוי מתקן המפריע למהלך עבודתו עליו להודיע מיד למפקח ו .3.4.17

ו/או תיקון מתקן זמני אחר באופן שניתן יהיה להמשיך לתפעל את האתר  הטיפול בו ולבצע הטיה  

 ו/או המערכת באותה רמת שרות כמו שהייתה לפני הגילוי ו/או ההטיה. 

ללא קשר לנ"ל מתחייב הקבלן לבצע את כל העבודות הנדרשות על פי המפרטים, התכניות הקיימות,   .3.4.18

 ו'( והמערכות הידועות. המטרדים )עצים, פסלים, ספסלים, מעקות, מדרכות וכ 

שאינם   .3.4.19 ידועים  ובלתי  לעין  ונראים  ידועים  מתקנים  ו/או  למערכות  מתייחס  לעיל  האמור  הטיפול 

 מופיעים ע"ג התכניות של האתר, או שנתגלו בהפתעה תוך כדי תהליך הביצוע. 

הקבלן מצהיר בזה כי הוא משחרר את המזמין מכל אחריות לנזק הישיר או העקיף שיגרם לאותם   .3.4.20

בנים, מערכות ומתקנים קיימים ומתחייב לתקנם על חשבונו לשביעות רצון המפקח ולשאת בכל  מ

 ההוצאות הן הישרות והן העקיפות שנגרמו כתוצאה מהנזק הנ"ל.

 על הקבלן לשאת בכל נזק שייגרם לאדם )צד ג'( כתוצאה ישירה מעבודתו.  .3.4.21

וכל ההוצאות הכרוכות  .3.4.22 הגורמים השונים  ובפיקוח הם של הקבלן.    האחריות על התיאום עם  בכך 

הקבלן יהיה אחראי לכל פיגור שייגרם עקב אי נוכחותם באתר של המפקחים השונים מטעם הרשויות  

 והגופים השונים.  

 

 ארגון הפרויקט .3.5
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יהיה בעל ניסיון של    מנהל הפרויקטהקבלן ימנה "מנהל פרויקט" שיהיה מומחה בתחומי המערכת.   .3.5.1

רשויות    3 עבור  שליטה  ומוקדי  תקשורת  טמ"ס,  מערכות  של  התקנות  בניהול  לפחות  שנים 

מוניציפליות. הקשר בין המזמין לקבלן בכל הנושאים המנהליים והטכניים יבוצע באמצעות אותו  

 או מנהל הפרויקט שיאושר ע"י המזמין טרם תחילת עבודתו. \יועץ ו

ך הפרויקט החל משלב התכנון וכלה בשלב מסירת המערכת למזמין יבוצע על  התאום והפיקוח במהל .3.5.2

 ידי נציג המזמין אשר ימונה במיוחד למטרה זו )להלן "המפקח"(. 

 תכנון .3.6

המפרט מגדיר את המערכת הכוללת, צורת פעולתה, קובע מפרטים טכניים למרכיביה, מאפיין את   .3.6.1

של מרכיבי המערכת למערכת, את   השילוב  בדיקות  הציוד, את  ביצוע  אופן  ואת  ההתקנה  עבודות 

 הקבלה.  

הנושאים השונים במפרט מוגדרים ברמה כוללת של "הנדסת מערכות" ולכן אין בשום פנים ואופן   .3.6.2

 לראות במפרט תכנון של המערכת.

הקבלן חייב לבצע תכנון מפורט וסופי לביצוע של המערכת. במסגרת התכנון המפורט עליו להבטיח   .3.6.3

 יטי הציוד ושילובם למערכת המוגדרת במפרט זה. פעולתם של כל פר 

 התכנון המפורט יכלול בין היתר את הנושאים הבאים: .3.6.4

 תכנון מרכיבי המערכת. .3.6.4.1

 תכנון חשמלי. .3.6.4.2

 תכנון מכני. .3.6.4.3

 תכנון לפי כללי בטיחות מחייבים על פי כל דין ועל פי חוזה ההתקשרות.  .3.6.4.4

 אינטגרציה בין סוגי הציוד המוצעים.  .3.6.4.5

 אנוש. תכנון לפי הנדסת  .3.6.4.6

 ממשקים וזרימת נתונים בין כל רכיבי המערכת.  .3.6.4.7

 תכנון התקנות.  .3.6.4.8

 תכנון כבלים, לוחות חיבורים, חיווט, גישורים וכד'.  .3.6.4.9

 כל יתר העבודות הנדרשות להשלמת המערכת ולהפעלתה המלאה.  .3.6.4.10

את   .3.6.5 יפטור  לא  המזמין  ידי  על  והתוכניות  המסמכים  אישור  לתכנון.  מלאה  באחריות  יישא  הקבלן 

דיוקים ו/או לליקויים אחרים העלולים להתגלות במועד  -מאחריותו לשגיאות, לטעויות, לאיהקבלן  

ועל   ידי הקבלן  על  יתוקן מיידית  נזק הנובע מליקויי תכנון  כל  הזמנים.  זמן מן  יותר, בכל  מאוחר 

 חשבונו.
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 תכנון לפי כללי הנדסת אנוש. .3.6.6

אנ .3.6.7 הנדסת  של  השונים  להיבטיה  מרבי  דגש  יינתן  התכנון  הפעלה  בשלב  נוחות  לאפשר  מנת  על  וש 

 ותחזוקה של המערכת. נושאים אליהם חובה להתייחס באספקט הנדסת אנוש הם: 

 מיקום ציוד כך שיאפשר מרחק ראיה נוח וברור.  .3.6.7.1

 מיקום ציוד כך שיאפשר הפעלה נוחה וקלה.  .3.6.7.2

 שליטה ובקרה.  .3.6.7.3

 גישה קלה לציוד לצורך תחזוקתיות נוחה.  .3.6.7.4

 מינימום מקום.  כל חלקי המערכת יבנו במטרה לתפוס .3.6.7.5

 בניה מודולארית, ואפשרות לפרוק והחלפה קלה.  .3.6.7.6

ויידרש( יועץ מומחה להנדסת אנוש ליישום האמור לעיל. שם המהנדס   הקבלן נדרש להפעיל )במידה  .3.6.8

 ותיאור הניסיון שלו יועבר לאישור המזמין.  

 

 התקנות .3.7

 תחילת ההתקנות באתר מחייבת תיאום ואישור מוקדם של המזמין.  .3.7.1

לקבלן   .3.7.2 וכפי שהוצג  הנוכחי,  במצבם  בנקודות השונות,  התקנת המערכת  לבצע את  מתחייב  הקבלן 

הקבלנים. כל מה שקיים בתחום התשתיות )חשמל, מיזוג אויר, תעלות כבלים, מקום לציוד   בסיור

 וכד'( הנו נתון קבוע והמזמין לא ישנה אותם לצורך פרויקט זה. 

 לת את הפעולות הבאות: עבודת ההתקנה של המערכת הנדרשת כול .3.7.3

 אריזת הציוד, הובלתו, פריקתו והכנסתו למתקן )לוגיסטיקה, שינוע(.  .3.7.3.1

התקנה של הציוד, הצבתו וקיבועו במקום, אספקה והתקנה של כל הפריטים המכאניים   .3.7.3.2

זה    –ואביזרי החיזוק הדרושים   וכל יתר הדרוש להשלמת   –שלא פורטו בנפרד במפרט 

 תקנה זו. העבודות המכאניות הקשורות בה

התקנות חשמל יבוצעו אך ורק ע"פ הוראות כל דין. לפני תחילת ההתקנות יציג הקבלן   .3.7.3.3

בעלי   מוסמכים  חשמלאים  הינם  מטעמו  הפועלים  החשמלאים  כי  המוכיחות  תעודות 

רישיון מתאים לסוגי החיבורים הנדרשים . התקנה חשמלית כוללת אספקה והתקנה של  

יוד החל מלוח החשמל של המזמין ועד כל יחידות  כל כבלי החשמל הדרושים להפעלת הצ

הקצה שבמערכת. באחריות המזמין לספק אך ורק אפשרות התחברות ללוח חשמל , כל  

 היתר יהיה על חשבונו ובאחריותו של הקבלן. 
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כבלי החשמל יותקנו על ידי הקבלן בין ארונות החשמל של המזמין לארונות ציוד, שולחן   .3.7.3.4

ופריטי הציוד השונ  ים שיסופקו ע"י הקבלן. הקבלן יתקין באתר לוחות חלוקה, פיקוד, 

 ובתי תקע למיניהם ככל שיידרש למערכת שתסופק על ידיו. 

לצורך  .3.7.3.5 בקצותיהם  מחברים  עם  והגישורים  החיבורים  כבלי  כל  של  והתקנה  אספקה 

חיבורים בין סוגי הציוד השונים לבין עצמם, הנחתם בתעלות או קשירתם לסולמות, זיהוי  

חיבור ללוחות החיבורים, חיווט פנימי בארונות ציוד, שולחן פיקוד, פנלים וכד' כל   קצוות,

 זאת עד שילוב מלא של כל המרכיבים למערכת משולבת הפועלת במלואה. 

עבודות גימור מכאניות וחשמליות כגון תיקוני צבע, חיזוקים מכאניים, קשירת הכבלים   .3.7.3.6

מנת לסיים את עבודות ההתקנה לפי    לצמות, סימונים וכל שאר העבודות הנדרשות על

 הסטנדרטים המוגדרים. 

לקרות   .3.7.4 שיכולות  החשמל  באספקת  תקלות  ו/או  הפסקות  עבור  הקבלן  כלפי  אחראי  איננו  המזמין 

 באתר.

יצור,   .3.7.5 גם אם לא פורט אחרת כוללת עבודת ההתקנה הנדרשת את כל פעולות התכנון,  בכל מקרה 

הנד ההתקנה  אביזרי  כל  אספקת  כולל  וכל  התקנה  הפעלה  בדיקות,  חיווט,  כבלים,  העברת  רשים, 

פעולה אחרת הנדרשים על מנת להביא את כל אחד מפריטי הציוד השונים לפעולה תקינה ומלאה  

 בהתאם למפרטים הטכניים שלו. 

יעמדו   .3.7.6 ידי הקבלן  על  שיסופקו  ושאר מרכיבי המערכת  התקנות,  ואביזרי  חומר  כל  ציוד,  פריט  כל 

יות של בטיחות, של מכון התקנים הישראלי, חברת חשמל, משרד התקשורת,  בתקנים/דרישות רלוונט

 חברת בזק, ומכבי אש . 

 הקבלן חייב יהיה לקבל מאת המזמין אישור מוקדם להתחיל בביצוע שלב התקנת המערכת באתר.  .3.7.7

עבודת ההתקנה תבוצע על פי דרישות המפרט ובהתאם לתכנון מפורט של ההתקנות אשר יעשה על   .3.7.8

 ואושר על ידי המזמין.   ידי הקבלן

כל שינוי שיגרם ע"י הקבלן במהלך הפרויקט במצב התשתיות או במקום המיועד להתקנת מרכיבי   .3.7.9

המערכת )קירות, דלתות, חלונות, צנרת, חשמל, גמר ארכיטקטוני: צבע, טיח, ציפויים וכד'( יתוקן  

המזמין ללא כל תשלום נוסף אלא  מידית ע"י הקבלן ויוחזר במדויק לקדמותו ולשביעות רצונו של  

של   נפרד  בלתי  כחלק  כאלה  שינויים  לבצע  המזמין  מאת  בכתב  מפורשת  רשות  לקבלן  ניתנה  אם 

 הפרויקט. 

הקבלן ישמור בשלבי ההתקנה על הניקיון באתר, ברמה שתשביע את רצון המזמין או המפקח ע"פ   .3.7.10

וד וחומרים אחרים הקשורים  הוראת המפקח וככל שיידרש יפנה הקבלן את כל הפסולת, שיירי צי

 לעבודתו למקום פינוי פסולת מורשה מחוץ למתקן. 

 דרישות התקנה ספציפיות ביחס לכל פריט ציוד מפורטות בפרקים הרלוונטיים של המפרט. .3.7.11
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טיב ביצוע ומיומנות: הקבלן מתחייב שהפרויקט על כל מרכיביו, החל מתכנון וכלה בתום תקופת   .3.7.12

 ב כללי ההנדסה, במיומנות גבוהה ובהתמחות כנדרש בפרויקט כזה. השרות יבוצע על ידו לפי מיט

 הקבלן מתחייב כי כל התקנה תעשה בצורה בטיחותית מלאה ובהתאם לסביבה.  .3.7.13

 

 הדרכה .3.8

הקבלן מתחייב להכשיר צוות של אנשי תפעול ותחזוקה של המזמין לרמה שתאפשר להם תפעול שוטף   .3.8.1

 המלאה של המזמין.  ומבצעי של המערכת עד לשביעות רצונו 

לשם כך ייערכו במפעלו של הקבלן או באתר בהתאם להחלטת המזמין ע"י מתכנני המערכת שלושה   .3.8.2

סבבי הדרכה על הציוד שסופק. במסגרת קורסים אלה יודרך הצוות של המזמין על מבנה המערכת,  

 תכונותיה, מרכיביה השונים, צורת הפעלתה, נוהלי עבודה ואיתור תקלות.  

ל דבר אחר האמור בחוזה ההתקשרות, מוסכם בזה כי המזמין לא יהיה חייב לשלם לקבלן  למרות כ .3.8.3

את המגיע לקבלן על פי החשבון הסופי, כל עוד לא נערכו קורסי ההדרכה והסתיימו לשביעות רצון  

 המזמין. 

המערכות.   .3.8.4 עבור  הוכנה  אשר  הטכנית  הספרות  על  ויתבססו  הדרכה  אביזרי  עם  יועברו  הקורסים 

ם יועברו על ידי הצוות ההנדסי אשר תכנן והתקין את המערכת. לקראת הקורס יכין הקבלן  הקורסי

חומר טכני מיוחד אשר יחולק בין משתתפיו. אין בהדרכה זו כדי לגרועה באחריות הקבלן לשרות,  

 אחריות ותחזוקה של המערכות נשוא מפרט זה בהתאם לחוזה ההתקשרות  

איש( ואת רמת השכלתם )מפעילים, סגל    10ל הדרכה )עד  המזמין יקבע את מספר המשתתפים בכ .3.8.5

ביטחון וטכנאים(. ההדרכה תמשך לפחות במשך שעתיים הדרכה ליום. הקבלן יישא בכל ההוצאות  

 הכרוכות בביצוע ההדרכה: חומרי כתיבה, ספרות וכד'. 

ההדרכ   7 .3.8.6 של  מפורטת  תוכנית  המזמין  לאישור  הקבלן  יגיש  הקבלה  בדיקות  תחילת  לפני  ה  יום 

 המתוכננת על ידו. הקבלן מתחייב לתקן ולעדכן את התוכנית על פי הערותיו של המזמין. 

 מחיר ההדרכה יהיה כלול במחיר המערכות השונות ולא תשולם כל תוספת בגינו.   .3.8.7

 תקופת האחריות למערכת  .3.9

י  תינתן ע"  חודשים  36ובמשך  החל מיום אישור המערכת ע"י המזמין )מיום השלמת העבודות וסיומן(   .3.9.1

 הקבלן "תקופת אחריות" למערכת .

בתקופה זו מתחייב הקבלן להחליף בחדש ולהתקין באתר על חשבונו, כולל אספקת חלקים, נסיעות   .3.9.2

וש"ע, כל פריט ורכיב פגום ממרכיבי המערכת שסופקו על ידיו על כל אביזריהם ומרכיביהם. זאת  

 ה מכוח עליון. בתנאי שהפגם לא נגרם כתוצאה מפעולה שנגרמה בזדון או כתוצא
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והציוד   .3.9.3 החומרים  כל  ולטיב  ביצע  אותן  העבודות  לטיב  האחריות  בתקופת  אחראי  יהיה  הקבלן 

לשלמותן,   התקינה,  לפעולתן  אחראי  הקבלן  יהיה  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי  בהן.  הכלולים 

חלקי   כל  של  ביצע,  אותן  העבודות  של  ולטיבן  להספקן  לתפוקתן,  לתפקיד,  להתאמתן  לעמידותן, 

 מערכת ושל כל פריט בהן בנפרד. ה

למסמכי   .3.9.4 המצ"ב  ותחזוקה  השרות  להסכם  בכפוף  תקלה  תיקון  לצורך  התקלה  לאתר  יגיע  הקבלן 

 המכרז.  

  365שעות ביממה   24הקבלן מתחייב לקיים אצלו מוקד )יכולת קבלת דיווח על תקלות( שרות במשך  .3.9.5

במערכת. הודעה טלפונית/זימונית על תקלה  יום בשנה )כולל שישי שבת וחג( לקבלת הודעות על תקלה  

האמצעים   בכל  לנקוט  הקבלן  את  המחייבת  כהודעה  תחשב  מוסכם,  שרות  הקבלן/מנוי  למשרדי 

 הדרושים לתקן את הנדרש כאמור לעיל. 

שנים מיום אספקת המערכת למזמין מלאי מתאים של    10הקבלן מתחייב להחזיק ברשותו במשך   .3.9.6

חומרי התקנה ואמצעים אחרים הדרושים לו על מנת לטפל מידית בכל  חלקי חילוף, יחידות רזרביות,  

 תקלה שעלולה לקרות במערכת אשר תסופק על ידו. 

הקבלן יספק אחזקת תוכנה ועדכון גרסאות לרבות איתור ותיקון "באגים" אצל המזמין ללא תוספת   .3.9.7

 שנים.  10מחיר לכל אורך חיי המערכת ולא פחות מ 

מופנית לכך כי במסגרת חוזה ההתקשרות זה יראו אותו כנושא באחריות  תשומת ליבו של הקבלן   .3.9.8

למסור   להפעיל,  לבדוק,  לווסת,  לכייל,  להתקין,  לייצר,  שמטרתה  כולה,  העבודה  לביצוע  כוללת 

 ולתחזק מערכת פועלת לשביעות רצון המזמין. 

3.9.9.   " לבצע  חייב הקבלן  שיש  2במהלך תקופת האחריות,  )כל  שנה  מדי  ה חודשים(  ביקורת תקופתית 

מקיפה למערכת שתכלול בדיקה כוללת של המערכת ואחזקה מונעת המורכבת מכיווני רגישות, כיולי  

הציוד. סנכרון, ייצוב, תאום ממשקים, ניקוי עדשות, ניקוי חופות  וכד' ובמידת הצורך ביצוע תיקונים  

 האחריות.  ככל שיידרש על מנת להביא את המערכת למצב פעולה תקין ברמה של תחילת שנת 

כל בדיקת מערכת בתקופת האחריות תלווה בדוח מסכם שיוגש ע"י הקבלן למזמין ובו פירוט של כל   .3.9.10

 הבדיקות הכיוונים והתיקונים שנעשו ע"י הקבלן. 

 אישור קבלני משנה, יצרנים וספקים .3.10

ימים מיום מתן צו התחלת העבודה, את רשימת   .3.10.1 על הקבלן להגיש לאישור המזמין, תוך שבועיים 

ני המשנה שבדעתו להעסיק. רשימה זאת תכלול גם את רשימת היצרנים והספקים העיקריים.  קבל

או לפסול כל קבלן משנה,  \או לפסול כל קבלן משנה, ו\סמכות המזמין הינה מוחלטת ובלעדית לאשר ו

או לדרישות  \או ספק שיוגשו לאישורו. פסילה זאת לא תהווה עילה לדרישות כספיות, ו\או יצרן, ו\ו

 הארכת תקופת הביצוע, מצד הקבלן.  ל
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הקבלן רשאי יהיה להעסיק קבלני משנה לצורך ביצוע חלקים מהפרויקט אך ורק לאחר שיקבל לכך   .3.10.2

 אישור מיוחד מאת המזמין.  

המזמין שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לא לאשר השתתפותו של קבלן משנה בביצוע העבודה,   .3.10.3

ה של  סירובו  זה.  צעד  לנמק  שיידרש  הקבלן  מבלי  מאחריות  יגרע  לא  משנה  קבלן  לאשר  מזמין 

 ומהתחייבויותיו לבצע בעצמו את הפרויקט המוגדר במפרט. 

 

 בטיחות .3.11

הקבלן יעבוד על פי כללי הבטיחות  המוגדרים לעבודה הספציפית בהתאמה לתקנים ישראלים או   .3.11.1

 לתקן הרלוונטי המוגדר ע"י מכון התקנים 

ת אשר יהיה אחראי להוציא הנחיות עבודה עבור כל סוגי  הקבלן יחזיק מטעמו קצין/ממונה בטיחו  .3.11.2

העבודות נשוא בקשה להצעת מחיר זה כדוגמת: עבודה בגובה, עבודה בקרבה לקווי חשמל, עבודה  

עבודה   וסולמות,  הרמה  מתקן  על  עבודה  תאורה,  עמודי  על  עבודה  מוגבלים,  או  קשישים  בקרבת 

 בתנאי ראות קשים) חשכה/סנוור(. 

ילבשו לאורך כל העבודה ביגוד הכולל את שם הקבלן או לוגו של הקבלן, השימוש    עובדי הקבלן   .3.11.3

 באמצעי מיגון נוספים הינו בהתאמה לתקינה ולהגדרות קצין הבטיחות 

עבודה, המכונות והחומרים בהתאם לדרישות החוק  -הקבלן יחזיק מטעמו את כל הציוד, הכלים, כלי  .3.11.4

כולל כל המסמכים המתאימים הנד או  והיצרנים,  בודק מוסמך  ע"י  רשים. הציוד הנדרש לבדיקה 

נלווה,   וציוד  בגובה  לעבודה  )לדוגמה: רתמות  ובתוקף  יהיה בדוק, תקין לשימוש  בודקים אחרים, 

סל פיגומים,  בעלי-סולמות,  יהיו  המפעילים   . וכדומה(  הנדסי  מכני  ציוד  ו/או  - הרמה,  רישיונות 

 ילי צמ"ה וכו'(.  הסמכות מתאימים ובתוקף )לדוגמה: חשמלאים, מפע

 סילוק פסולת .3.12

השונים   .3.12.1 והגורמים  הרשויות  ע"י  מאושרים  שפיכה  מקומות  אל  לאתר,  מחוץ  אל  תסולק  פסולת 

הקשורים בכך. השגת ההיתרים וסילוק חומר זה הינו באחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן, ולא  

 ישולם בנפרד עבור עבודה זו. 

תחילת העבודה ולפעול על פי תנאי הרישיון. לא תוכר    על הקבלן לקבל אישור מוקדם מהמזמין לפני .3.12.2

 כל תביעה בגין זה. 

 

 אבטחת חדשנות טכנולוגית למערכת המוצעת  .3.13

הקבלן חייב במועד התקנת והפעלת המערכת לספק למזמין את הגרסה האחרונה של כל פריטי הציוד   .3.13.1

 שוטפים לכל תוכנה. חומרה ותוכנה ובמסגרת תקופת האחריות והתחזוקה לבצע עדכונים 
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 מפרטים טכניים למערכות הנדרשות – 4פרק 

4.  

( מתוצרת יצרן מוכר וותיק, אשר לו קיימת EOLכל הרכיבים המוצעים למכרז זה יהיו מוצרי מדף פעילים )שאינם  

 רשויות מוניציפליות   3השנים האחרונות ושמוצרי היצרן המוצע מותקנים בלפחות    3-נציגות רשמית בארץ לפחות ב

 או גופי ממשלה בארץ.\ו

 כיפה \קבועות פנימיות צינור  IPמצלמות  .4.1

 לפחות.  CMOS 1/2.8גודל חיישן  .4.1.1

 המצלמה מותאמת להתקנה על קיר או עמוד כולל כל המתאמים הנדרשים.  .4.1.2

 )אלא אם הוגדר אחרת בשורת כתב הכמויות(.   4MP .רזולוציה: .4.1.3

4.1.4. White Balance  . 

4.1.5. WDR   120לפחותdB . 

 אוטומטי. פוקוס   .4.1.6

 .OFFבמצב   AGCכאשר   50dbיחס אות לרעש   .4.1.7

 0.4luxרגישות תאורה מינימלית במצב צבע:  .4.1.8

 מעבר אוטומטי בין יום לילה. .4.1.9

ע"י המפעיל )כיבוי, הדלקה,    IR-מטר לפחות כולל שליטה על תאורת ה  50תאורת א"א לטווח של   .4.1.10

הדלקה אוטומטיים לפי רמת  \ויהדלקה לפי שעות יום, שליטה בזמן אמת או בהגדרת כיב \תזמון כיבוי

 התאורה בשטח(. 

 מ"מ לפי בחירת המזמין בכל אזור.   6מ"מ או  2.8עדשה קבועה  .4.1.11

 פריימים לשנייה ברזולוציה מקסימלית. 25 .4.1.12

 . H.264דחיסת וידאו  .4.1.13

 RJ45מחבר רשת  .4.1.14

 צמצם אוטומטי.  .4.1.15

 מעלות צלסיוס.  50+ -  10-טמפרטורת עבודה  .4.1.16

 . 90%לחות עד  .4.1.17

 . IP64עמידות לסביבה  .4.1.18

 רות הקלטה לכרטיס זיכרון פנימי במקרה של נפילת תקשורת. אפש .4.1.19

 לפחות.  64GBתמיכה בכרטיס זיכרון של  .4.1.20
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 באחריות המציע לוודא התאמה בין המצלמה למערכות ההקלטה והאנליטיקה.  .4.1.21

 כיפה \קבועות חיצוניות צינור  IPמצלמות  .4.2

 לפחות.  CMOS 1/2.8גודל חיישן  .4.2.1

 עמוד כולל כל המתאמים הנדרשים. המצלמה מותאמת להתקנה על קיר או  .4.2.2

 )אלא אם הוגדר אחרת בשורת כתב הכמויות(.   4MP .רזולוציה: .4.2.3

4.2.4. White Balance  3, צמצום רעש בתמונהD Noise Reduction 

4.2.5. WDR   120לפחותdB . 

 פוקוס אוטומטי.  .4.2.6

 .OFFבמצב   AGCכאשר   50dbיחס אות לרעש   .4.2.7

 0.18luxרגישות תאורה מינימלית במצב צבע:  .4.2.8

 מעבר אוטומטי בין יום לילה. .4.2.9

ע"י המפעיל )כיבוי, הדלקה,    IR-מטר לפחות כולל שליטה על תאורת ה  50תאורת א"א לטווח של   .4.2.10

הדלקה אוטומטיים לפי רמת  \הדלקה לפי שעות יום, שליטה בזמן אמת או בהגדרת כיבוי\תזמון כיבוי

 התאורה בשטח(. 

 מ"מ    12~2.8חשמלית עדשה  .4.2.11

 פריימים לשנייה ברזולוציה מקסימלית. 25 .4.2.12

 . H.264דחיסת וידאו  .4.2.13

 RJ45מחבר רשת  .4.2.14

 צמצם אוטומטי.  .4.2.15

 מעלות צלסיוס.  60+ -  10-טמפרטורת עבודה  .4.2.16

 . 90%לחות עד  .4.2.17

 לפחות.  IK10-ו  IP66עמידות לסביבה  .4.2.18

 אפשרות הקלטה לכרטיס זיכרון פנימי במקרה של נפילת תקשורת.  .4.2.19

 לפחות.  64GBבכרטיס זיכרון של תמיכה  .4.2.20

  באחריות המציע לוודא התאמה בין המצלמה למערכות ההקלטה והאנליטיקה.  .4.2.21
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 לתנאי תאורה קיצונית כולל אנליטיקה בסיסית  IPמצלמת גוף  .4.3

 לפחות.  CMOS 1/1.8גודל חיישן  .4.3.1

 המצלמה מותאמת להתקנה בתוך המיגון המוצע ולעדשות המוצעות.  .4.3.2

 . 1920X1080 רזולוציה: .4.3.3

4.3.4. White Balance  . 

4.3.5. WDR   120לפחותdB . 

 פוקוס אוטומטי.  .4.3.6

 .OFFבמצב   AGCכאשר   50dbיחס אות לרעש   .4.3.7

 0.008luxרגישות תאורה מינימלית במצב צבע:  .4.3.8

 מעבר אוטומטי בין יום לילה. .4.3.9

 פריימים לשנייה ברזולוציה מקסימלית. 25 .4.3.10

 . H.264דחיסת וידאו  .4.3.11

 הבקרה.פוקוס ניתן להגדרה מחדר  .4.3.12

 צמצם אוטומטי.  .4.3.13

4.3.14. Auto Back Focus . 

 מעלות צלסיוס.  50+ -  10-טמפרטורת עבודה  .4.3.15

 . 90%לחות עד  .4.3.16

4.3.17. Bitrate   ניתן לשינויCBR ,VBR. 

 אפשרות הקלטה לכרטיס זיכרון פנימי במקרה של נפילת תקשורת.  .4.3.18

 לפחות.  64GBתמיכה בכרטיס זיכרון של  .4.3.19

 ( בגב המצלמה. I/Oיבשים )לפחות כניסה אחת ויציאה אחת של מגעים  .4.3.20

נטרול    \חוקים ולשלוט על הפעלה    4כולל אנליטיקה מובנית במצלמה עם אפשרות להגדרת לפחות   .4.3.21

(: חציית קו, כניסה לפוליגון מוגדר, שוטטות  Schedulingשל חוקים אלו לפי ימי השבוע ושעות היום )

עזוב, חפץ נעלם. האנליטיקה תענה לדרישות האמינות   המוגדרות בפרק האנליטיקה  במרחב, חפץ 

 בהמשך מפרט זה. 

 באחריות המציע לוודא התאמה בין המצלמה למערכות ההקלטה והאנליטיקה.  .4.3.22
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 עדשות .4.4

 מחיר העדשה כלול במחיר המצלמה.  .4.4.1

 . Varifocalהקבלן יספק ויתקין עבור המצלמות עדשות בעלות אורך מוקד שונה  .4.4.2

 יהיו  עדשות זכוכית בעלות גוף מתכתי.     CMOSאו  CCD כל העדשות אשר יותקנו במצלמות  .4.4.3

החלוקה לפי כמויות וסוגים עבור עדשות קבועות, כפי שנקבעה בכתב הכמויות  הנה הערכה לצורך   .4.4.4

המחיר. קביעה  ידי הקבלן לקראת    הגשת הצעת  על  שיבוצעו  צפייה  בדיקות  פי  על  מדויקת תעשה 

ההתקנה הסופית. לאחר בדיקה זו יוזמן מהקבלן הרכב עדשות מתאים. לצורך הבדיקה יעמיד הקבלן  

 לרשות המ"א מבחר מלא של עדשות בסוגים שונים ומפרטים שונים. 

ר יבטיח את האפשרות של החלפת  אש  Built inאו    C Mount/CSהעדשות תהינה בעלות תבריג מתכת   .4.4.5

העדשה לפי הצורך. בהסכמתו להיענות למפרט זה הקבלן מתחייב כי במידה ויציע מערכת מצלמות  

 יחליף במידת הצורך את כל המצלמה.    Built inהכוללת עדשות 

מחיר העדשה בכתב הכמויות יהיה בהתאם לנדרש על פי המפרטים הטכניים לעדשות ויכלול את כל   .4.4.6

לקבלן להתקנה והפעלה מלאה המצלמה עם העדשה הן ביחס לעדשה קבועה והן ביחס לעדשה  הדרוש  

 ממונעת. 

 )אורך מוקד משתנה(  Varifocalעדשות  .4.4.7

 כל העדשות תהיינה באורך מוקד משתנה: .4.4.8

 מ"מ מותאם למצלמות המסופקות )מותאם לגודל חיישן, רזולוצייה וכו'(.   2.8 –  12מ"מ או   5 - 50 .4.4.9

ה   .4.4.10 את  לקבע  יהיה  ניתן  ההתקנה  מהמצלמה    Focus  -וה  Zoom  -לאחר  כחלק  יגיע  אוט'  )פוקוס 

 המוצעת(. 

 .IRמותאמות לעבודה בתאורת  .4.4.11

 עדשה המותאמת לרזולוציית המצלמה.  .4.4.12
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 IP-PTZמצלמה ממונעת  .4.5

 .IP Speed domeבתצורת כיפה מסוג   PTZיסופקו מצלמות  .4.5.1

 בעלת עדשה ממונעת זום רציף.  IP RJ45בממשק   PTZ IK10מצלמת  .4.5.2

4.5.3. IP66, IK10 

 לפחות   X16)או אחר כנדרש בכתב הכמויות(, זום דיגיטלי   x30זום אופטי  .4.5.4

מ' לפחות )או יותר כנדרש בכתב הכמויות(, אלומת התאורה מותאמת   150מובנית לטווח  IRתאורת  .4.5.5

 אוטומטית לרמת הזום ואזור העניין של המצלמה. 

 EIS -ייצוב תמונה אלקטרוני מובנה  .4.5.6

 לפחות. 90ִ°, הגבהה לטווח האופק Endless 360°צידוד  .4.5.7

 לשנייה.   90°הגבהה לשנייה, מהירות   200°- 0.1°-מהירות צידוד: לפחות  .4.5.8

4.5.9.  Triple Stream 

4.5.10. ( עניין  באזור  הנרכשות  מטרות  אחר  אוטומטי  במעקב  סיורים  Auto-trackingתומך  ביצוע   ,)

(Patrol/Pattern.לפי הגדרה מראש ) 

 ONVIF S, ONVIF G  -תמיכה ב .4.5.11

 CE, EAC, FCCמאושר בתקני  .4.5.12

 60Wצריכה מקסימלית  Poe+ ,24VAC (802.3at) מתח הזנה:   .4.5.13

 גנה מובנית מנזקי ברקים ונחשולי מתח. כולל ה  .4.5.14

 לפחות.   25fpsהמצלמה תהיה בעלת הרזולוציה הנדרשת בכתב הכמויות בקצב  .4.5.15

 H.264, H.265, MJPEGפרוטוקול דחיסה  .4.5.16

   VBR \CBRשליטה על נפח העברת הנתונים  .4.5.17

 Lux @ F1.5 0.005רגישות תאורה במצב צבע:  .4.5.18

4.5.19. WDR  קיזוז אור אחורי ,BLC  קיזוז רעשים ,DNR  3D  ,AGC  קיזוז סנוור ,HLC  התגברות על ,

 .Defogהפרעות ערפל 

 ש"ל(  \לילה אוטומטי )צבע \מעבר יום .4.5.20

4.5.21. Privacy mask    דינמי שאינו משתנה או נעלם הן במצב סטאטי והן בתנועהP/T/Z  אזורי    8, לפחות

 מיסוך. 
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4.5.22. ICR  מסנן(IR  )נשלט 

 Audio 3.5mmכניסה + יציאת  .4.5.23

 Alarm I/Oיציאות   2סות + כני 2לפחות  .4.5.24

   128GBעד   SDחריץ לכרטיס זיכרון  .4.5.25

 כחלק כלול במצלמה.  128GBהמצלמה תסופק יחד עם כרטיס זיכרון בנפח   .4.5.26

קו,   .4.5.27 חציית  מוגדר,  באזור  ושוטטות  חדירה  לגילוי  מובנית  גילוי  motion detectionאנליטיקה   ,

 רי הגורם להתראה. ( כולל מעקב אוטומטי אחtamper detectionניסיונות חבלה )

 ,TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTPתמיכה בפרוטוקולים:   .4.5.28

RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour 

 הכולל הגנת סיסמה   webממשק שליטה  .4.5.29

רמות משתמש, כולל שליחת    3יכולות הגנת רשת: כל ממשקי גישה וניהול מוגנים בסיסמה עם לפחות   .4.5.30

 802.1x, אימות HTTPSהתראה על ניסיונות ניחוש מרובים, הצפנת התעבורה בפרוטוקול 

 

 IP-PTZמצלמת יחצ"ג אנליטית  .4.6

ממונעת   .4.6.1 משולבת    PTZמצלמה  חיצונית  מצלמת    IRלהתקנה  כדוגמת  DOME)לא   )Videotec 

Ulisse Evo EV7520  אנליטיקה מובנות.  -או שוו"ע מאושר, בעלת יכולות וידאו 

 לפחות.  CCD/CMOS 1/2.8גודל חיישן     .4.6.2

 מגה פיקסל. 2רזולוציה: לפחות      .4.6.3

 .X30עדשת זום לפחות     .4.6.4

4.6.5. WDR 120db     .לפחות 

 .850nmמטר לפחות אורך גל   270א.א. מובנה לטווח של      .4.6.6

 יכולת עקיבה אוטומטית.      .4.6.7

 .  FULL HD  1920X1080רזולוציית      .4.6.8

 . ONVIFתמיכה בתקן       .4.6.9

 . VIDEO STREAMזרמי וידאו  2יכולת הוצאה של       .4.6.10

 מעלות בשנייה.  200מהירות תנועה   .4.6.11

 מעלות ללא עצירה.  360זוויות צידוד  .4.6.12
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 מעלות למטה ולמעלה.  90זוויות הגבהה   .4.6.13

 מהירות התנועה ניתנת להגדרה. .4.6.14

 .4.3-129עדשה   30Xזום אופטי  .4.6.15

 . Cמעלות   50+-10-טמפרטורת עבודה  .4.6.16

 .OFFבמצב   AGCכאשר   50dbיחס אות לרעש   .4.6.17

 מעבר אוטומטי בין יום לילה, המעבר ניתן להגדרה דרך הדפדפן.  .4.6.18

 ברזולוציה מקסימלית.  פריימים לשנייה 25 .4.6.19

 פריסטים לפחות.  250תמיכה ב   .4.6.20

 עוברים בתוך הזרוע. כל התקני החיווט והכבילה   .4.6.21

 מחמם ומפשיר אדים.  .4.6.22

 . IP66מארז מוגן מים עמידות לסביבה בתקן  .4.6.23

4.6.24. AC24V / Hi-PoE . 

 

 עצמאית   IP Bullet 2MPמצלמת  .4.7

 העונה על הדרישות המוגדרות עבור מצלמות צינור חיצוניות לעיל.  Bullet תסופק מצלמת  .4.7.1

ימי פעולה וכן    5- המצלמה תכלול מארז מצברים כולל בקר טעינה ממקור חיצוני, סוללה המספיקה ל .4.7.2

משדר סלולרי אלחוטי לפי המפרט בפרק הרלוונטי בהמשך מסמך זה. הרכיבים כולם יהיו מיועדים  

 0°C – 50°Cת שבין להפעלה בתנאי חוץ בטמפרטורו

 . IP65הסוללה ויחידת התקשורת יסופקו בזיווד המצלמה או בזיווד ייעודי נפרד העומד בתקן  .4.7.3
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  LPRמערכות  .4.8

 

ה   .4.8.1 תתמשק  LPRמערכת  וכן  עצמאית  כיחידה  ותנוהל  ההקלטה    תעבוד  למערכות  מרוחק  בחיבור 

 והשליטה בחדר הבקרה. 

 המערכת תבצע רישום של כלל הרכבים העוברים בנתיבי התנועה הסמוכים. .4.8.2

עבור רכבים קבועים המערכת תאפשר התרעה כאשר הרכב יוצא בשעות שמחוץ להגדרה או בכל שעה.   .4.8.3

 את ההגדרה ניתן לשנות בין רכב לרכב.

 הרכב: מערכת זיהוי מספר 

לפחות לזיהוי מספרי לוחית הרישוי של רכב נוסע במהירויות    2MPברזולוציה של    IPתותקן מצלמת   .4.8.4

 קמ"ש.    60של עד 

על   .4.8.5 גבי עמודים בקטרים שונים בהתאם לצורך. מתאמים להתקנת המצלמות  על  המצלמה תותקן 

 עמודים יסופקו כחלק מהמצלמה. 

 מניעת התעבות אדים. ל HEATERויכיל   IP66מארז המצלמה יעמוד בתקן   .4.8.6

 ספרות.  8וגם   7המערכת תזהה לוחיות רישוי בעלות  .4.8.7

 blacklistומערכת השו"ב, יתאפשר ניהול והתראה של רשימות    VMS-בהתממשקות עם מערכות ה  .4.8.8

 לאחת מרשימות אלו.  LPR-לרבות הוספה של מספרים שנקלטו ב whitelist-ו

 מטרים.  50המצלמה תכיל פנס א"א ל  .4.8.9

 .  H.264ולת להעביר וידאו בדחיסת למצלמה תהיה יכ .4.8.10

 מטר. 3-10טווח זיהוי מינימלי בין   .4.8.11

 מ'  50טווח זיהוי מרבי יהיה לפחות  .4.8.12

 לפחות. 50+~10-טמפ' עבודה  .4.8.13

 גם במקרה של ריבוי כניסות ויציאות במקביל. 250msזיהוי ורישום הרכב לא יעלה על  .4.8.14

 מהמצלמה.   30°גם במצב ובו הרכב בזווית של    95%יבוצע זיהוי של < .4.8.15

הפעלת זיהוי לוחיות רישוי באמצעות מגוון אפשרויות: זיהוי תנועה, הפעלת ממסר,  גלאי לולאה,   .4.8.16

 פקודה ממערכת חיצונית וכו'.

 הצגת רשימה של הזיהויים האחרונים כולל הצגת התמונה של הזיהוי ויכולת דפדוף   .4.8.17

 ימים. 180שמירת הנתונים ויכולת הנפקת דוחות של לפחות  .4.8.18
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פי כל אחד מהשדות הקיימים במערכת כדוגמת מספר רכב, טווחי שעות וימים, רשומות    חיפוש על  .4.8.19

 אישור פתיחה וכו'.\של סירוב

 הצגת הנתונים כולל תמונה והשעה שבה בוצע הזיהוי.  .4.8.20

 והתראה במוקדים בעת זיהוי המספר.  BLACK LISTיצירת  .4.8.21

 קוח. התראות באמצעות רמקולים, ממסרים, והפעלת יישום המוגדר ע"י הל .4.8.22

 מערכת ניהול על גבי הרשת ולפי הרשאות משתמשים. .4.8.23

 הוספה והורדה של רכבים קבועים.  .4.8.24

בניית   .4.8.25 לצורך   רשומות  של  רב  למספר  במערכת  רשומה  של  והרשאות  פרמטרים  העתקת  אפשרות 

 רשומה חדשה. 

 המערכת תעבוד ע"פ לוחות זמנים שייקבעו ע"י המזמין )הרשאות לרכבים בשעות  מסוימות(. .4.8.26

ומועדים  המערכת   .4.8.27 השבוע  ימות  היום,  לשעות  בהתאם  גמישים  וכללים  חוקים  הגדרת  תאפשר 

 מיוחדים בהגדרה מראש. 

מחיר המערכת יכלול אתר מחיר  –מבוסס על יחידת עיבוד חיצונית כגון מחשב    LPR-במידה ופתרון ה .4.8.28

 יחידת העיבוד / מחשב, שיהיה מיועד להתקנה בתנאי חוץ.

 אוטומטי בזיהוי רכב מאושר.  המערכת ממשק לפתיחת השער באופן .4.8.29

ובנוסף    webהמערכת תאפשר צפייה בכל הנתונים הנקלטים בזמן אמת ובדיעבד באמצעות ממשק   .4.8.30

 והשו"ב.  VMS-באמצעות ממשק למערכת ה 

 הגדרת נתוני רכבים במערכת תכלול:  .4.8.31

 מספר הרכב.  .א

 שם בעל הרכב.  .ב

 צבע הרכב.  .ג

 שיוך לקבוצה שבה יוגדרו השעות פעילות של הרכב.  .ד

 אסור לכניסה. \רכב מאושר .ה
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 זיווד למצלמות      .4.9

 או שו"ע מאושר. IPM VIDEOTECיסופק ציוד כדוגמת   .4.9.1

 . IK10אנטי וונדאלי בתקן   Outdoorזיווד למצלמות להתקנה   .4.9.2

 הגוף יהיה גוף פלדה או פוליקרבונט .   .4.9.3

הכבלים יעשה דרך  כניסות הכבלים יעשו דרך פתחים אטומים ומוגנים מפני השפעות מזג אויר. חיבור   .4.9.4

 זרוע המצלמה )לא יהיו כבלים חיצוניים בכלל(. 

 גישה קלה להתקנה ותחזוקה. .4.9.5

 לפיצול המתח בין המצלמה לפנס א"א. +POEהמיגון תומך ב  .4.9.6

 . NEMA 4 Xאו \לפחות ו IP 66יעמוד בתקן  .4.9.7

 . IK10הזיווד יעמוד בתקן אנטי ונדאל  .4.9.8

להתקנה   .4.9.9 יהיו   התושבות  מזג     Outdoorכל  בתנאי  ועמידה  מגולוונת  מפלדה  עשויה  ומאסיביות, 

 האוויר השוררים במקום.

 הגנה חשמלית ע"י נקודת הארקה. .4.9.10

 המיגון המוצע יכלול את האביזרים הבאים:

 מחמם ומאורר מבוקרים ע"י תרמוסטט.  .4.9.11

4.9.12. Sun Shroud מפרטורה הפנימית של הזווד(. )להגנה מפני סנוור ע"י קרני השמש והורדת הט 

 

 IRתאורת  .4.10

בהתאם לטווח והזווית    IRH    /IRN)מסדרת    VIDEOTECשל    GEKOיסופק ציוד כדוגמת פנסי   .4.10.1

 הנדרשים בכתב הכמויות( או שו"ע מאושר. 

או כחלק  \במידה ויידרש הקבלן יספק יתקין ויפעיל מערכת תאורה א.א. אשר תותקן על עמודי נושא ו .4.10.2

 ממיגון המצלמה בהתאם להגדרת היועץ בשטח.אינטגרלי 

מערכת   .4.10.3 הפעלת  לשם  מספקת  אינה  הקיימת  התאורה  עוצמת  בהן  בשעות  תפעל  התאורה  מערכת 

 הטמ"ס . 

מערכת התאורה תפעל באופן אוטומטי עם ירידת תנאי עוצמת האור המוגדרות להפעלת התאורה   .4.10.4

 וזאת בכל מזג אויר ובכל תנאי אקלים.

 הפעלה ידנית של פנס הא"א. הפנס יכלול אפשרות ל .4.10.5

 הפנס יאפשר כיסוי מלא של הפריים והמצלמה כולל פיזור אור אחיד על פני שטח הכיסוי.  .4.10.6
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 הספקת המתח לתאורה לא תפגע באיכות המצלמות ואות הוידאו .   .4.10.7

 .   Z  Ansi 136.1 – 1993עוצמת תאורה ותדר עבודת מערכת התאורה תעמוד בתקן  .4.10.8

 בעל מערכת הגנה עצמאית להפסקת עבודה במעלה מעל לטמפרטורה המוגנת ע"י היצרן.  .4.10.9

 לפחות.  IP66התאורה תעמוד בתקן הגנה של  .4.10.10

 שעות עבודה לפחות.  15,000מערכת התאורה תעמוד ב   .4.10.11

 מטר כיסוי הומוגני.  60- לפחות ולא פחות מ 25%ן + טווח התאורה: כיסוי שטח העניי .4.10.12

 נדרש פיזור אור אחיד בכל שטח הארה.   .4.10.13

 . 850nmאורך גל   .4.10.14

 לפחות .   C50ל °    - C10המערכת  נדרשת לעבוד בטמפרטורה של בין ° .4.10.15

. הקבלן יגדיר    IRלא תיפגע איכות התמונה  עקב העברת המצלמה לפעולה במצב שחור לבן ותאורת   .4.10.16

 או אוטומטית.\את אופן השליטה על פעולת כיוון הפוקוס למצלמות ע"י פקודה מרחוק ו

 

 מצלמה סמויה להתקנה חיצונית .4.11

 המיועדת לתנאי חוץ   Pinhole IP תסופק מצלמת  .4.11.1

 2MP (1080p)רזולוציה מינימלית:  .4.11.2

 ( HFOVלפחות ) 90°מפתח העדשה יהיה  .4.11.3

 עדשה קבועה  .4.11.4

 10°C – 60°C-  -טמפרטורת הפעלה  .4.11.5

נדרש שהן יחידת הצילום והן יחידת העיבוד והתקשורת, כולל חיבור הרשת, יהיו מוגנים בפני אבק   .4.11.6

 לפחות.  IP64ומים ברמת  

 

 מצלמה סמויה מוסווית כאבן .4.12

 תסופק יחידה עצמאית המיועדת להסלקה בשטח וכוללת לפחות: .4.12.1

אבן.  .א בדמות  וצבוע  המעוצב  עמיד,  פלסטי  חומר  עשוי  אבן,  דמוי   זיווד 

ברמת   הסביבה  תנאי  מפני  עליהם  ויגן  המערכת  רכיבי  כל  את  יכיל   לפחות.  IP63הזיווד 

חיבור   לצורך  הפנימי  לחלקו  גישה  המאפשרים  פתיחה,  מנגנון  או  שירות  פתח  יכיל  הזיווד 

 , חיבור היחידה לטעינה וכד'. SDממשקי תקשורת, החלפת כרטיס 

 מוסווית בתוך הזיווד דמוי האבן   מצלמה סמויה לפי המפרט לעיל, כאשר עינית המצלמה  .ב
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מודול תקשורת סלולרית לפי המפרט בפרק הרלוונטי במכרז זה. במקרה של שימוש באנטנות   .ג

 האנטנות יוסוו בזיווד האבן ולא יבלטו כלפי חוץ.   – חיצוניות 

 שעות  36המאפשר הפעלה של כל הרכיבים הנ"ל למשך  maintenance freeמצבר נטען  .ד

 

 עה  מצלמה טרמית קבו .4.13

 . 640X480רזולוציה  .4.13.1

 / 7mm / 15~19mm~9עדשה קבועה באחד הטווחים הבאים, לבחירת המזמין ולפי כתב הכמויות:   .4.13.2

32~35mm / 60~70 mm.) 

 חיישן תרמי לא מקורר.  .4.13.3

 מיקרון.  17גודל פיקסל   .4.13.4

 פריימים לשנייה .  25לא יפחת מ  .4.13.5

 לבן חם / שחור חם.  – תמונה ניתנת להגדרה  .4.13.6

 .C to +55° C 15°- –טמפרטורת עבודה  .4.13.7

 .  IP66עמידות לתנאי סביבה  .4.13.8

 לפחות   ONVIF Sתמיכה ב  .4.13.9

 

 למצלמה טרמית  IPיחצ"ג  .4.14

 יחידת צידוד והגבהה ייעודית למצלמות ביטחון.  .4.14.1

 היחידה תהיה מיועדת להפעלה חיצונית ותהיה עשויה מתכת או אלומיניום. .4.14.2

 או קיר היחצ"ג יתאים להתקנה בראש עמוד או ע"ג חומה .4.14.3

 . IP66היחידה תפעל בתנאי חוץ ותעמוד בתקן  .4.14.4

 צלסיוס(   60°עד + 30°- -טמפ' הפעלה מ .4.14.5

 מותאמת לנשיאת משקל המצלמות הטרמיות המוצעות, כולל עדשות.   .4.14.6

 .  RJ45בעל ממשק  .4.14.7

ומטה, אשר יאפשר, בשילוב יכולות מערכת הטמ"ס, לשלוט    48Vעל היחצ"ג להיות מופעל ממתח   .4.14.8

 במצלמה הטרמית כבמצלמה מתנייעת.  
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  40°/שנייה לפחות והגבהה של  90°המשכי במהירות צידוד של עד     360°על היחידה להיות בעל צידוד   .4.14.9

 לפחות. 

 מערכת מכ"מ .4.15

 כללי : 

 מערכת מבוססת חיישן מכ"ם המתאים להגנה היקפית.    .4.15.1

 המערכת מסוגלת לזהות מטרות נעות באזור המוגן.    .4.15.2

 .Ethernetהמערכת תתאים לאינטגרציה עם מערכות שו"ב קיימות באמצעות תקשורת    .4.15.3

מערכת המכ"מ שתסופק תכלול ממשק מלא למערכת השו"ב ותאפשר תצוגה על גבי תצ"א ב ממשק      .4.15.4

 ( וכן ממשק מלא למצלמות כולל הצגת נ"צ.GUIהמשתמש )

 יצועים : דרישות ב .4.15.5

 החיישן יגלה מטרות נעות באזור המוגן ויתריע על כל מטרה.   .4.15.6

מ' לשנייה, כל עוד המטרה      30מ' לשנייה עד    0.3החיישן יגלה ויעקוב אחר מטרות במהירות בין      .4.15.7

 שניות.  5נשארת באזור המוגן לפחות  

 המערכת תסרוק את האזור המוגן לפחות פעמיים בשנייה.   .4.15.8

מ' מהחיישן,  בטווח זוויות    400זהות ולעקוב אחר מטרה אנושית בטווח של עד  המערכת מסוגלת ל   .4.15.9

 .   -30°-ל   30°+אזימוט בין 

 . 45°מ' מהחיישן בזווית של    250המערכת מסוגלת לזהות ולעקוב אחר מטרה אנושית בטווח של עד     .4.15.10

 מ'.  1המערכת תמדוד את המרחק מהמטרה שזוהתה בדיוק של עד    .4.15.11

 .1°דוד את הזווית ביחס לכל מטרה ברמת דיוק של לפחות  תמ PSRSהמערכת    .4.15.12

     3dBאלומה של  -מעלות. דפוסי שידור וקליטה יקבלו רוחב   30החיישן יספק כיסוי גובה של לפחות     .4.15.13

 מעלות לפחות בגובה.  30של 

 כל חיישן יתמוך בתצורה של פרמטרים לזיהוי ומעקב ונשמר לצמיתות בזיכרון החיישן.   .4.15.14

 טכניות :דרישות  .4.15.15

 5.725GHz – 5.875GHzהמערכת תפעל בתדר שאינו מצריך רישוי של של    .4.15.16

 להפרעות אלקטרומגנטיות.  CE-ו  FCCהמערכת תעמוד בדרישות רגולציה    .4.15.17

 . ULהמערכת תאושר מבחינת תקנות הבטיחות    .4.15.18

 אלומה     למערכת לא יהיו חלקים נעים. בשאיפה, יש להשיג רזולוציות זוויתיות באמצעות הפניית   .4.15.19
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 דיגיטלית ולא באמצעות הפנייה חשמלית של אלומות.      .4.15.20

ואספקת חשמל מסוג      IPכל חיישן יהיה מחובר לתשתית באמצעות כבל יחיד. הכבל יספק חיבור     .4.15.21

POE      .לחיישן 

 זמינים דוגמת    POEותמיכה במקורות    POEהמערכת תופעל באמצעות התקן רגיל על פי תקן    .4.15.22

 מתגים.      .4.15.23

 עבור כל חיישן בכל עת.   4wצריכת החשמל של המערכת לא תעלה על    .4.15.24

 סמ"ק ומשקל החיישן    4000ס"מ או נפח כללי שאינו עולה על  8*20* 25גודל חיישן לא יעלה על    .4.15.25

 ק"ג.  5לא יעלה על        .4.15.26

 או תקן שווה    IP67המערכת תהיה מותאמת לפעילות בשטח פתוח, עם עמידות מוכחת לרמת     .4.15.27

 ערך.       .4.15.28

 מעלות.  °60עד  -°30המערכת תפעל באופן אמין בטמפרטורות של בין    .4.15.29

4.15.30. MTBF    שעות פעילות.  50,000)זמן ממוצע בין תקלות( יהיה לפחות 

 דרישות התקנה:         .4.15.31

 כל המערכת תסופק עם מתאם המאפשר התקנה נוחה.    .4.15.32

 תוקצה באמצעות תכנה ולא    IPייחודי בתהליך ההתקנה באתר. כתובת  IPלכל חיישן יוקצה    .4.15.33

 תידרש גישה פיזית לכל אחד מהחיישנים בתהליך זה.      .4.15.34

 היצרן יספק לצוות התקנה תכנת טכנאי לאבחון ובדיקה של כל חיישן. התכנה תשמש לתיקון      .4.15.35

 בעיות קישוריות במערכת ההתקנה.      .4.15.36

  בקרת איכות וסטנדרטים: .4.15.37

 .ISO-9001החיישנים שיסופקו יהיו מיוצרים ע"י חברות בעלות תו תקן איכות דוגמת    .4.15.38

 חתומה ע"י היצרן, המצהיר על איכות תהליך הבנייה והבדיקה    COCכל חיישן יסופק עם תעודת     .4.15.39

 של כל חיישן.    .4.15.40

 

 חיצוני לאתר קצה  IPשופר  .4.16

  IP RJ45שופר כריזה חיצוני בעל שנאי ומגבר מובנים בממשק   .4.16.1

 כולל מתאמי התקנה על עמוד או על קיר בהתאם לדרישה בשטח.  .4.16.2

 אירופאי, אמריקאי או יפני. -מתוצרת יצרן מערב .4.16.3
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כולל זיכרון לאחסון קבצי קול מוקלטים מראש והיכולת להשמיע את הקבצים בצורה אוטומטית   .4.16.4

 פקודה ממערכת השו"ב או מאביזר אחר. \בהתאם לקבלת התראה

 Nema4x   ,IP67עמידה בתקן  .4.16.5

 ,CE, EAC, FCC ,EN 55022 Class B, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 55024מאושר בתקני  .4.16.6

EN 50121-4, IEC 62236-4 

 14W, צריכה מקסימלית Poe (802.3af/at) מתח הזנה:   .4.16.7

  ,G.711, G.726, u-lawדוחס מובנה, פרוטוקולי אודיו  .4.16.8

   VBR \CBRשליטה על נפח העברת הנתונים  .4.16.9

 לפחות.  Hz - 12 kHz 300תחום הענות:   .4.16.10

 לפחות.   70° – אלומת פיזור שמע אופקית  .4.16.11

 ,IPv4/v6, HTTP, HTTPS , SIP , QoS, FTP, SMTP, Bonjour, UPnPתמיכה בפרוטוקולים:   .4.16.12

SNMP , DNS, NTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH 

 הכולל הגנת סיסמה.   webממשק שליטה  .4.16.13

 802.1x, אימות HTTPS, הצפנת IPיכולות הגנת רשת: מוגן בסיסמה, סינון כתובות  .4.16.14

 לילה. \מערכת אנליטיקה סטנדרטית למצלמות יום .4.17

  DIGIVOD  AGENT VI,   ,,AVIGILION  BOSCH  ,AXON  ,DAVNSISרכת ניתוח וידאו כדוגמת,  מע

 או כל אחת מהאנליטיקות המאושרות למצלמות או שווה ערך באישור היועץ. 

וידאו בזמן אמת אשר תתריע ותסמן את האובייקט החשוד. יש צורך באינטגרציה   תסופק מערכת לניתוח 

מלאה בין מערכת האנליטיקה לבין שרת ההקלטות לצורך תצוגת הסימון והמעקב של האובייקטים בווידאו   

 חי ומוקלט.  

 מערכת ניתוח הוידאו הינה מערכת ייעודית המותאמת לתנאי חוץ.    .4.17.1

 כת תאפשר העברת כל ההתראות בזמן אמת. המער   .4.17.2

 המערכת תכיל את החוקים הבאים בנפרד עבור: אדם, רכב ואובייקטים דוממים    .4.17.3

 חציית קו )בכיוון מסוים או לשני הכיוונים(. .א

 הופעה / היעלמות חפץ מעבר לזמן מוגדר.  .ב

 עצירת אובייקט במקום אסור. .ג

 תנועה באזור מסומן. .ד

 שוטטות באזור מסומן.  .ה

 התראה על אובייקט חשוד.  .ו

 אחרי אובייקט.  PTZעקיבה של מצלמת  .ז
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 התקבצות אנשים.  .ח

 מוגדר מראש.  PRESETלפי  PTZכל החוקים הנ"ל יחולו גם על מצלמת  .4.17.4

 (.  VMD,NMDבכל ערוץ ניתן יהיה להגדיר מס' חוקים שונים ללא הגבלה ) .4.17.5

 המערכת תתמוך בהגדרה של מספר אזורים.  .4.17.6

 נקודות המהוות הפרעה למערכת. אפשרות של מיסוך   .4.17.7

 לנקודת האירוע בזמן התרעה.  PTZהקפצת   .4.17.8

 תועדף מערכת אשר תאפשר גם את היכולות הבאות: .4.17.9

 איתור אנומליה.  .א

 שליחת התראות ומידע לשרת ראשי.  .ב

 הפצת התראות ומידע לשרתים מקומיים.  .ג

 

 NVR - VMSמערכות הקלטת וידאו  .4.18

 

עבור מערכת זו חובה על המציע להגיש כחלק מהצעתו וכתנאי לאישור המערכת, התחייבויות יצרן המערכת ליכולת 

אינטגרטורים )קבלנים( בישראל למכור, לספק ולתחזק את המערכת המוצעת. האישור נדרש מטעם   3של לפחות  

 או נציגו הרשמי בארץ.   VMS-יצרן מערכת ה

מרכזית תותקן במוקד הבקרה הראשי )מוקד האשכול(. המערכת תרכז אליה  מערכת הקלטת וידאו   .4.18.1

 את תפוקות הוידאו מכל האתרים באמצעות תקשורת אלחוטית. 

 להלן פירוט יצרני המערכות המאושרות:  .4.18.2

4.18.3. MILESTONE, FLIR, DIGIVOD  AVIGILON, .כפוף לאישור הסופי של המזמין 

עבור מצלמות עתידיות לפי משטר    20%תוספת  על המציע לקחת בחשבון את נפח האחסון הנדרש ב .4.18.4

 למשך שבועיים בהקלטה מקומית באתרי השטח.   24/7הקלטה  

 במקודי הביטחון משטר ההקלטה יהיה:  .4.18.5

ימים לפחות    30של כלל ההקלטות למשך    FIFOלפי אירועים, כולל שמירה   .א

 אירועים ליממה בכל אתר מחובר.    5ובחישוב של 

או בחירה לשמור הקלטה  \הקלטות יזומות לפי פקודת הקלטה של המפעיל ו .ב

כלשהי לפרק זמן בלתי מוגבל, עבורם יוקצה נפח אחסון קבוע )שאינו מוגדר  
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FIFO  של בנפח   )2TB    או כונן  כונני    Partitionע"ג  עם  יחד  שייכלל,  נפרד 

 . RAID5ההקלטה האחרים, במערך  

 

  VMSדרישות עיקריות ממערכת ה 

גת כל מצלמות מערכת הטמ"ס באמצעות מודול תוכנה לניהול וידאו, שחזור ואחזור מידע, טיפול  הצ .4.18.6

 באירועים המתקבלים ממערכת גילוי תנועה ואנליטיקה. 

קבלת והצגת אירועים, התראות ואינדיקציות המתקבלות ממערכת גדר ומערכת גילוי הפריצה על   .4.18.7

 מפה גרפית ומסך התראות ו/או אירועים.

 על מערכת כריזה מתוך התוכנה.   שליטה  .4.18.8

 אפשרות הפקת דוחות בחתכים ובמיונים משתנים באמצעות מחולל דוחות מובנה.   .4.18.9

 (. SMSאפשרות העברת התראות והודעות באמצעות מייל ו/או אס. אמ. אס )  .4.18.10

, LPRיכולת התממשקות למערכות חיצוניות לצורך קבלת התראות לדוגמא מערכת גילוי גדר, מכ"מ,   .4.18.11

 , ויסייע בהפעלת והטמעת הממשק ככל שיידרש.API ,SDKקבלן יספק קבצי  וכד'. ה

 ממשק מפות 

ה .4.18.12 כולל    VMS-מערכת  אתר  מפות  הכולל  גרפי  בממשק  אירועים  בהצגת  מובנה  באופן  תתמוך 

 האפשרות לקישור היררכי בין מספר מפות שונות. 

מערכת השו"ב תכלול מודול תוכנה גרפי המבוסס על מפות גרפיות, תצ"אות ותכניות מבנה. הוספה   .4.18.13

 כה רישיונות נוספים. של כמות בלתי מוגבלת של מפות תהיה אפשרות מובנית במערכת שאינה מצרי 

  ו/או   DWG על המפות ימוקמו אייקונים של אביזרי הקצה מצלמות, גלאים, וכד'. המפות בקבצי   .4.18.14

SHP, 3D. 

האייקונים הנ"ל יהיו אייקונים דינמיים, כלומר יאפשרו החלפת צבע כתלות בסטאטוס האביזר או   .4.18.15

 גור  וכיו"ב. גלאי ירוק מנוטרל, / ס–קבלת התרעה במערכת, למשל: גלאי אדום 

 בלחיצה על אייקון יפתח חלון ייעודי בו ניתן יהיה בהתאם לסוג האייקון לבצע פעולות שונות. .4.18.16

ניתן יהיה להגדיר מס' מפות שיוגדרו לפי אזורים, מבנים, מתחמים. המערכת תאפשר לעבור ממפה   .4.18.17

 למפה באופן נוח וידידותי ובעזרת קיצורי דרך במסך העבודה. 

 פות לאתרים שונים באופן הנ"ל. ניתן יהיה להגדיר מ .4.18.18

 כללי  –טיפול באירוע 

תאפשר ניהול התראות ואירועים באמצעות מודול אירועים מובנה. לצד השימוש    VMS-מערכת ה .4.18.19

לנהל ולסגור אירועים, כולל תיעוד השתלשלות האירוע,    VMS-במערכת השו"ב, תאפשר מערכת ה
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האביזרים המחוברים למערכת זו כולל  עבור כל    VMS-באמצעות ממשק המשתמש הסטנדרטי של ה

 המוצעות למכרז זה.   VA-יכולות האנליטיקה במצלמות המחוברות ובאמצעות כל תוכנות ה

, אנליטיקה( תוקפץ מפה גרפית רלוונטית, בשטח,  vmdבעת קבלת התראה )מכל אביזר קצה, מצלמה,   .4.18.20

 ב / צבע שונה.באתר, במתחם. אייקון האביזר המתריע יסומן באופן בולט בצורת הבהו

זווית רוחב ומרחק ע"ע המפה של אזור הצפייה של כל המצלמות    .4.18.21 כמו כן, התוכנה תציג "משפך" 

הקבועות והמתנייעות בהתאם למיקומם באותו רגע בזמן אמת לפי היל אזור הצפייה הנצפה גם עם  

האנליטיקה    באופן ידני ו/או ע"י הקפת המצלמה לאירוע ותציג את האובייקט כנדרש באפיון תוכנת

 לעיל 

 יופעל חיווי קולי וויזואלי אשר יופסק רק באישור המפעיל לאחר שווידא  את קבלת ההתרעה.  .4.18.22

המצלמה   .4.18.23 של  הוידאו  אות  "יוקפץ"  המוזעק  לאזור  נוספות  מצלמות  הוגדרה  ו/או  וקיימת  במידה 

 מצלמות רלוונטיות.   8הרלוונטית. ויהיה ניתן להקפיץ לפחות 

 מצעות "מסך טיפול באירוע" שיכלול: המפעיל יטפל באירוע בא .4.18.24

שהאירוע       .א באייקון  וסימון  צבע  לשינוי  )יגרום  האירוע.  קבלת  אישור 

 בטיפול(.

 מסך דיווח במלל וגם מתוך רשימה מובנית על סיבת סגירת האירוע.   .ב

 

 חומרת המערכת 

 תוכנת המערכת תאפשר עבודה עם מס' משתמשים רב ללא הגבלה.  .4.18.25

 בתצורה של שרת / עמדת עבודה. התוכנה תפעל  .4.18.26

. מפה/תצ"א הכולל את כל מרכיבי המערכת     1מסכים בו זמנית )  3עמדת עבודה תאפשר עבודה עם   .4.18.27

  – . מסך וידאו  3. מסך ניהול משימות, אירועים,  2ההיטלים של אזורי הצפייה הדינמיים וההתראות  

 ניהול ידני/התראות(.

. עותק תוכנה זה יאפשר למפעיל  VMSת של מערכת ה  במחשב עמדת העבודה תותקן תוכנה ייעודי .4.18.28

 בעמדת העבודה תפעול, שליטה, בקרה על המערכות. 

הגרסה   .4.18.29 ו/או  האחרונה  העדכנית  מהגרסה  חלונות  הפעלה  מערכות  תחת  יפעלו  המערכת  תוכנת 

 שתאושר ע"י המזמין. 

 הפעלת ושליטה על המערכת עפ"י רמת הרשאה ללא הגבלה. .4.18.30

חשב המחובר ברשת תקשורת אטרנט אל השרת הראשי. הרשת שתוקם  עמדת העבודה תתבסס על מ  .4.18.31

 תאפשר העברת מידע, נתונים, וידאו בצורה מהירה בין עמדת העבודה לשרת. 
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 המערכת תאפשר הוספת עמדות עבודה ככל שיידרש באתר. .4.18.32

 שרת ראשי:

 תוכנת מערכת השו"ב המרכזית תותקן בשרת ראשי. .4.18.33

ברשת תקשורת אטרנט אל השרת הראשי. הרשת שתוקם  השרת יחובר לעמדות המשתמש המחוברות   .4.18.34

 תאפשר העברת מידע, נתונים, וידאו בצורה מהירה בין עמדת העבודה לשרת. 

"מס"ד .4.18.35 בארון  ציוד  בחדר  יותקן  המערכת  בתצורת  שרת  יהיה  שיסופקו  השרת  מרכזי.  תקשורת   "

המינימלית(   )ולא  האופטימלית  החומרה  קונפיגורציית  להמלצות  בהתאם  שיהיה  "פיצה"  מחשב 

ה מערכת  יצרן  מטעם  רשמי  במסמך  המחוברות,    VMS-המומלצת  המצלמות  לכמות  ובהתאם 

 דרש במכרז זה.הפונקציונליות הנדרשת לניהול התראות, הצגות וכיו"ב, ומשך ההקלטה הנ

 ובסיס הנתונים.   VMSבמחשב השרת תותקן תוכנת מערכת ה  .4.18.36

הגרסה   .4.18.37 ו/או  האחרונה  העדכנית  מהגרסה  חלונות  הפעלה  מערכות  תחת  יפעלו  המערכת  תוכנות 

 שתאושר ע"י המזמין. 

 או שוו"ע   \ SQL XMLבסיס הנתונים יהיה סטנדרטי כדוגמת  .4.18.38

מידע הכולל הרשאות, נתונים, אירועים שהתקבלו  בשרת המרכזי בבסיס הנתונים ייאגר וישמר כל ה .4.18.39

 מהמערכות השונות המותקנות בשטח. 

בנוסף, יותקן בשרת המרכזי מחולל דוחות שיאפשר לכל עמדת משתמש )עפ"י  הרשאה( להפיק דוחות   .4.18.40

 שונים. 

 רזולוציית ההקלטה תהייה בהתאם לרזולוציית המצלמה.   .4.18.41

(,   עבור  3,6,12,25שלבים לפחות    4)60Fps ועד לפחות     1Fpsמהירות ההקלטה תהייה ניתנת לכיוון מ   .4.18.42

 כל מצלמה ניתן לשינוי וכיוון  המהירויות בהתאמה. 

)ללא שינוי המערכת וללא תוספת       H.265ותתמוך באפשרות של     H.264תצורת הדחיסה תהייה      .4.18.43

 תשלום( או תצורה אחרת שוות ערך בכפוף לאישור המזמין. 

 ייעודית.   TCP/IPלול תוכנה המאפשרת שליטה מתחנות עבודה  ברשת מערכת ההקלטה תכ   .4.18.44

 .S,T ONVIFתמיכה בתקן  .4.18.45

 המערכת תתמוך באופן מלא בעברית.  .4.18.46

המערכת תאפשר חיפוש מהיר בוידאו המוקלט לפי תנועה בכל התמונה או לפי תנועה באזור מסויים   .4.18.47

 של התמונה לפי בחירת המשתמש.

(, במקרה של נפילה או ניתוק של אחד  Redundant PSUל )השרת הראשי יסופק עם ספק מתח כפו .4.18.48

 הספקים  המערכת תמשיך לרוץ באופן שקוף למשתמש וללא נפילות או אתחולים 
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 תמיכה בהקלטת אודיו יהיה מסונכרן לחלוטין לווידאו   .4.18.49

ליכולת המקסימלית של כל מצלמה, עד לרזולוציה של   .4.18.50   12MPכמות הפריימים בהקלטה בהתאם 

 לפחות. 

 .FIFOניהול קבצי הוידאו בשיטת  מערכת .4.18.51

 RAIDתמיכה במספר קונפיגורציות  .4.18.52

 אפשרויות הקלטה:  

 ימים בשבוע.  7שעות   24הקלטה קבועה    .4.18.53

 ניתנים להגדרה. Pre/Post Alarmהקלטה לפי אירועים כשה     .4.18.54

 הקלטה באיכות משתנה לפי אירוע.    .4.18.55

 הקלטה לפי לו"ז שנקבע מראש.   .4.18.56

 FIFOאפשרות לסימון אירוע ולהוצאת פרק זמן ההקלטה המוגדר מתהליך ה    .4.18.57

 המערכת תתריע במידה ונפח האחסון לא עומד בדרישות זמן ההקלטה.    .4.18.58

 שרת ההקלטה יתממשק למערכת אנליטיקה.  .4.18.59

 צפיה ושחזור וידאו מהמחשב המקומי או מהמוקד לא ייפגע באיכויות ההקלטה.  .4.18.60

סיסמא .4.18.61 ע"י  למערכת  כניסה  לדרישות    אבטחה  בכפוף  שונות.  משתמשים  רמות  תכלול  המערכת 

 אבטחת מידע למצלמות. 

  WATERMARKהמערכת תכיל מנגנון לווידוא מקוריות הוידאו  .4.18.62

 עבור מחשבי צפייה למניעת עומס ברשת.  MULTICASTתמיכה מלאה ב  .4.18.63

קליי  .4.18.64 מחשב  דרך  צפייה  מבצעים  כאשר  הפריימים  בכמות  או  הצפייה  באיכות  פגיעה  תהיה  נט    לא 

 במצב צפיה בחי או בשחזור. 

 מרגע בחירת הזמן הנדרש.  ms 200הפעלת וידאו מוקלט לא תעלה על   .4.18.65

 ( אשר תנטר את הדברים הבאים:   SNMPעל מחשבי הקליינט תותקן מערכת ניהול )כדוגמת  .4.18.66

 מצב השרתים ברשת.    .4.18.67

 מצב יחידות האחסון.    .4.18.68

 התראה במידה והשרת מקליט פחות מהזמן הנדרש.    .4.18.69

 הדיסקים במערכים השונים. מצב    .4.18.70

 מצב ספקי המתח.    .4.18.71
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 להתרעה ואתחול במידה והמערכת לא מתפקדת.   WatchDogהמערכת תכיל  .4.18.72

למערכת יהיה מודול ניהול הרשאות מובנה, המאפשר הגדרה של יכולות הצפייה של כל משתמש וכל   .4.18.73

משתמש מורשה  קבוצת משתמשים עבור כל אחת מהמצלמות המחוברות, כולל הבחירה באם כל  

המאוחסנות. בהקלטות  גם  או  חי  בווידאו  רק   לצפות 

ל מלאה  התממשקות  יאפשר  במערכת  המובנה  ההרשאות  ניהול  של    Active Directory-מודול 

ניהול קבוצות משתמשים, קבלת רשימת המשתמשים המוגדרת וקליטתם כקבוצות   המזמין כולל 

 המרכזיות.   NVR-וה  VMS-הרשאות במערכות ה 

 יוכל להגדיר עצים לוגיים של ערוצי הוידאו: המשתמש  .4.18.74

 שונות.  NVRעץ לוגי יוכל להכיל מצלמות ממערכות     .4.18.75

 משתמשים שונים יראו עצים לוגיים שונים.    .4.18.76

 יכלול את החומרה ואת כל הרישיונות הנדרשים לכך.  NVRמחיר ה    .4.18.77

 

 מפרט לשרת הקלטה   .4.19

שיסופק   .4.19.1 מינימלי לשרת ההקלטה,  הינו מפרט  זה  יצרן  מפרט  ודרישות האופטימום מטעם  במידה 

המערכת הינן נחותות מהמוגדר להלן. למען הסר ספק, בכל אחד מסעיפי הדרישה הרשומה להלן לצד  

יסופקו הרכיבים בעלי המאפיינים הטובים יותר מבין    –הגדרות היצרן לתצורת חומרה אופטימלית  

 שני המפרטים.   

 DELL ,HP ,GIGABYTE ,LENOVOהשרת המוצע הינו שרת מותג מוכח כדוגמת   .4.19.2

 ללא ירידה בביצועים.  FullHDמצלמות ברזולוציה   50יכולת הקלטה של     .4.19.3

 יום. 21הקלטה של כל המצלמות ל     .4.19.4

 .Xeon Silver 4209Tמעבד    .4.19.5

 ג'יגה . 32לפחות  RAMזיכרון    .4.19.6

לפחות. במקרה של נפילה או ניתוק של אחד הספקים     750Wספק מתח כפול, כל ספק בהספק של     .4.19.7

 המערכת תמשיך לרוץ באופן רציף ללא נפילות או אתחולים.

 מערכת הפעלה: 

 .NVRע"פ דרישות תוכנת ה  WIN SERVERמערכת הפעלה   .4.19.8

 . 500GBבנפח של  SSDדיסקים קשיחים מסוג  2על גבי  OSהתקנת  .4.19.9

 . RAID1הדיסקים יותקנו במערך  .4.19.10
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 לא תגרום להפרעה בפעילות המערכת. SSDתקלה באחד ה  .4.19.11

 שתוגדר לכך.  VMSתקפיץ התראה קולית וויזואלית בכל תחנת  SSDתקלה ב  .4.19.12

 יחידות אחסון: 

 ימים לפחות, חישוב נפח הדיסקים באחריות הקבלן.  21נפח אחסון של  .4.19.13

 ימים בשבוע.  7שעות  24הקלטה קבועה  .4.19.14

 .LSIהול מערכי האחסון ומערכת ההפעלה כדוגמת בקר לני  .4.19.15

 . RAID5 HOT SWAPPABLEמערך הדיסקים להקלטות יופעל ב  .4.19.16

 יתקבל שרת בעל יחידת אחסון פנימית בלבד.  .4.19.17

 .FIFOמערכת ניהול קבצי הוידאו בשיטת  .4.19.18

 . TEAMINGלעבודה במקביל בחיבור למתגים שונים כדוגמת    1Gb/sהשרת יכיל שתי כניסות רשת     .4.19.19

 ה ושחזור וידאו מכל אחד מהקליינטים לא ייפגע באיכויות ההקלטה.צפי   .4.19.20

 במקרה של תקלה בדיסק קשיח או באחד הספקים.    .4.19.21

 השרת ייתן התרעה קולית במקרים של תקלה )רמקול מובנה בשרת(     .4.19.22

 VMSתתקבל התראה קולית וויזואלית באופן ברור בכל אחת מהתחנות ה    .4.19.23

 ההפעלה של השרת הודעה ויזואלית במערכת    .4.19.24

עומס   .4.19.25 הטמפרטורה,  ניטור  לצורך  שרת  לכל  יתחברו  הביטחון  רשת  ניטור  ומערכת  השו"ב  מערכת 

( ורציפות התקשורת מול השרת, על מנת להתרוע על כשלים ותקלות  runtimeהעיבוד, זמן הריצה ) 

 בזמן אמת. 

 מערך לדים בסמוך לכל דיסק וכניסת רשת, להתראה על תקלות בכל ריכב.  .4.19.26

 
 

 מפרט לתחנת עבודה   .4.20

 המפרט הנ"ל ישמש כמפרט לתחנת עבודה לכלל  המערכות אלא אם הוגדר אחרת 

 מסכים במקביל.  4תחנת העבודה תתחבר לעד     .4.20.1

כל אחת בכל המסכים ללא ירידה   4MPמצלמות ברזולוציית   3X3המערכת תוכל להציג ספליט של    .4.20.2

 בביצועים. 

 או מתקדם יותר   I7-9700מעבד    .4.20.3

 16GB DDR4 –זיכרון    .4.20.4
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4.20.5. SSD   250GB  למערכת ההפעלה 

   HDD 2TBנפח אחסון    .4.20.6

 הנדרש(   GPUלפחות )על הקבלן לבצע חישוב של ה  GTX1650כרטיס גראפי   .4.20.7

 לפחות, מותאם לצריכת מקסימום של משאבי המחשב  500Wספק כוח    .4.20.8

 Win. 10 Pro 64bitמערכת הפעלה    .4.20.9

 

 מבוססת בינה מלאכותית  אנליטיקה-מערכת וידאו .4.21

שרת .4.21.1 המבוססת  חכמה  אנליטיקה  באמצעות  וידאו  לניתוח  לעיבוד   (SERVER) תוכנה  והמיועדת 

ויצירת התראות בזמן  ) ,וכדומה RTSP תזרימי ,IP תזרימי וידאו בזמן אמת ממקורות רשת )מצלמות

 .אמת בהסתמך על ניתוח הוידאו לפי כללים מוגדרים מראש

 .ק תהיה מפותחת ומיוצרת באמריקה, ישראל או אירופה בלבדהתוכנה/המערכת שתסופ .4.21.2

 מערכת האנליטיקה הנדרשת תתריע בזמן אמת לאירועים שייקבעו במסגרת מכרז זה.  .4.21.3

 הקבלן יציע מערכת אנליטיקה מוכחת לתנאי חוץ.   .4.21.4

האנליטיקה תתבצע על בסיס מצלמות קבועות וכן במצלמות מתנייעות על גבי פריסטים.  כמות ומשך   .4.21.5

 במצלמות מתנייעות לא תהיה מוגבלת במערכת האנליטיקה.  preset-ירות העצ

 המערכת תזהה רכבים ובני אדם באזורים מוגדרים.  .4.21.6

מ' לפחות )באמצעות מצלמת גוף עם עדשה    150מ' וזיהוי רכב במרחק    80זיהוי וודאי של אדם במרחק   .4.21.7

 או מצלמה טרמית קבועה(. \מ"מ במצב יום, ו  12~2.8

 ה תסמן את האובייקט המתריע.  מערכת האנליטיק .4.21.8

( וכן למערכת השו"ב להעברת התראות,  VMS  ,NVRהמערכת תתממשק למערכות ניהול הוידאו ) .4.21.9

 במידת הצורך.  metadataוידאו כולל סימון מטרה וכן  

 תתבצע שליטה מלאה על כל פעולות המערכת מחדר/י הבקרה. .4.21.10

כולל מעקב אחר תנועתו וסימון ברור של סיווג  המערכת תסמן את האובייקט המתריע על גבי הוידאו   .4.21.11

 אשפה וכד'(.:\קבוצה \רכב\האובייקט )אדם

 למערכת תהה יכולת סינון של התראות שווא במקרים הבאים: .4.21.12

 שינויים חדים בעוצמת האור.   .א

 תנועות הרקע )במצלמות מתנייעות מכל סוג ו/או כתוצאה ממזג אוויר(.    .ב

 כלי רכב.  - סנוור לילה    .ג
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 ערפל.    .ד

 גשם.   .ה

 עננים.    .ו

 שלג.    .ז

 תנודות המצלמה.    .ח

 ציפורים וחיות קטנות.    .ט

 מעופפים )זבובונים ,ברחשים(.   .י

 צמחייה.    .יא

 אירועים בו זמנית ע"י מצלמה אחת מכל סוג.  30 -למערכת תהה יכולת לטיפול ב   .4.21.13

 המערכת תהה בעלת יכולת סיווג האיום לפי קבוצות ואירועים המוגדרים מראש.    .4.21.14

תנועה.  יכ   .4.21.15 כיוון  כולל  מראש  המוגדרים  ואירועים  אובייקטים  של  שונים  סוגים  בין  הבחנה  ולת 

 השארת חפץ חשוד, חניה לא חוקית וכ"ו. 

המערכת הינה מערכת אוטומטית לחלוטין, המפעיל אינו נדרש לצפות באופן רציף במסכי המערכת     .4.21.16

 האירוע. ונכנס למעגל הבקרה אך ורק לאחר קבלת ההתראה ו/או תוך כדי  

לבן בהתאם לשעות  \במצב צבע או שחור  PTZ  –מצלמות קבועות וממונעות    המערכת תפעל על גבי   .4.21.17

 היום.  

, הממשק בין מערכת האנליטיקה לבין מערכת ניהול הוידאו והמצלמות  PTZבעת הפעלה על מצלמות   .4.21.18

עם האנליטיקה  וניתוק  וטלמטריה(  יחצ"ג  )נתוני  המצלמה  ותנועת  מיקום  קבלת  תנועות    יאפשר 

( תוך  Trackingהמצלמה ובעת מעבר בין פריסט לפריסט, מבלי לפגוע ביכולת המערכת לבצע עקיבה ) 

 כדי ביצוע ניתוח הוידאו. 

שרתי העיבוד של מערכות האנליטיקה מכל סוג יסופקו על פי דרישות האופטימום הרשמיות מטעם   .4.21.19

  רשמית ע"י יצרן האנליטיקה.  יצרן התוכנה. לא יתקבלו קונפיגורציות חומרה שאינן מאושרות
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 AI( לתנאי חוץ עבור מערכת ניתוח וידאו מבוססת Edge Applianceשרת שטח תעשייתי ) .4.22

ערוצים )או יותר לפי הגדרת כתב הכמויות(    4תסופק יחידת עיבוד / מחשב המאפשרת הרצה של עד   .4.22.1

 . AIשל ניתוח וידאו מבוסס 

המוקד   .4.22.2 למערכות  יישלחו  והן  מקומית  יישמרו  והנתונים  השטח  יחידת  על  במלואו  יבוצע  העיבוד 

 לצורך התראה ותחקור. 

פס   .4.22.3 גבי  על  חוץ  בארון  להתקנה  תתאים  ארון    DINהיחידה  בתוך  התקנה  מתאמי  באמצעות  או 

 התקשורת.  

 . 10°C – 50°Cטמפרטורת ההפעלה של היחידה תהיה  .4.22.4

כולל רישיונות ותוכנות ככל שיידרשו לאינטגרציה מלאה של היחידה וערוצי האנליטיקה שבה מול   .4.22.5

 . VMS-מערכות השו"ב וה

 מערכת גילוי פריצה  .4.23

 רכזות אזעקה 

 אירופאי בלבד.-אמריקאי או מערבמתוצרת יצרן ישראלי,  .4.23.1

 אזורים לפחות, באמצעות הוספה של כרטיסי הרחבה. 128הרכזת תתמוך בחיבור של עד  .4.23.2

 גלאים לפחות.  16הרכזת תסופק עם יכולת חיבור מובנית של  .4.23.3

 לרכזת תהיה תמיכה מובנית בניטור התנגדות קווי הגלאים, ניטור מתח, בודק קו טלפון.  .4.23.4

כיוונית )העברת חיוויים והתראות, שליטה מלאה(  -חות מקשים לשליטה דוהרכזת תתמוך בחיבור לו .4.23.5

או   בשפה העברית  בתצוגה  יתמכו  ולוחות המקשים  בלבד. הרכזת  גישה  קוד  הזנת  עם  שתתאפשר 

 האנגלית 

מגעים   .4.23.6 צופרים,  לייזר,  גלאי  נפח,  גלאי  זה,  במכרז  הנדרשים  הגלאים  לכל  בחיבור  תתמוך  הרכזת 

 .anti-mask-ו tamper וכן בחיבור בהגדרת אזורי  VHLם, גלאימגנטיים, גלאים סיסמיי

הרכזת תתמוך בחלוקה לוגית של גלאים לקבוצות לפי בחירת המשתמש, כולל האפשרות להתראה   .4.23.7

 .ושליטה נפרדת על כל קבוצה 

הרכזת תתמוך בארכיטקטורה מבוזרת כאשר ניתן יהיה לחבר מספר כרטיסי הרחבה ולחבר אליהם   .4.23.8

נפרדים. על הרכזת המוצעת  גלאים שיזוהו   נפרד עם קודי הפעלה  לוח מקשים  בנפרד דרך  ויופעלו 

לתמוך בכרטיסי הרחבה לאזורים אלחוטיים ולאזורים קוויים. כרטיסי ההרחבה יהיו מתוצרת יצרן  

 .הרכזת בלבד

הרכזת תתמוך בהתרחבות מודולרית באזורים וביכולות )הוספת אזורים, כרטיסי הרחבה, כרטיסי   .4.23.9

 אלחוטית, ועוד( \סלולרית\ם, מודולים לתקשורת קוויתממסרי
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 .תמיכה בלוח מקשים + תוכנה להגדרת כל האזורים ויתר פעולות המערכת )תכנות( .4.23.10

 .של כל רכזת וכל אזור בנפרד TEST בדיקה עצמית .4.23.11

 .בדיקה עצמית של כל הגלאים במערכת .4.23.12

 .לילה, שבת וכו'(תכנות המערכת לעבודה במשטרים ובתרחישים שונים ) יום,  .4.23.13

 .השתקת אזעקה לכתובת מסוימת לא תמנע את פעולת האזעקה לכתובת אחרת )במידה וזו תפעל( .4.23.14

 .RJ45 בחיבור IP הרכזת תכיל מודול תקשורת . .4.23.15

דקות פעולה ללא מתח    30-הרכזת תכיל סוללה מובנית ומצברי גיבוי מובנים )בהתאם למפרט להלן( ל  .4.23.16

 .לכל הפחות וכן מיגון מתכתי ננעל במפתח וכולל טמפר קדמי לפחות

 אזורים מכל סוג(.  16הרכזת תתמוך בתוספת של מספר מרחיבי אזורים קוויים ואלחוטיים )לפחות  .4.23.17

 .או ש"ע טכני  PIMA או RISCO מביתכדוגמת המוצרים המתאימים  .4.23.18

 
 פנימי  Mask-Antiגלאי נפח  

ומזעור   .4.23.19 הגילוי  יכולות  לייעול  ומיקרוגל  פסיבי  אדום  אינפרה  טכנולוגיות  של  בשילוב  יפעל  הגלאי 

 התראות שווא. 

של   .4.23.20 יעיל  גילוי  טווח  בעל  גלאי  או    15יסופק  ההתקנה    25מ'  מיקום  הלקוח,  לדרישות  בהתאם  מ' 

 בכל אזור.  ודרישות הגילוי

 לגילוי פתיחת המכסה והגנה בפני תלישה.  Tamperבעל יכולות  .4.23.21

 בעל מעבד אלקטרוני מובנה.  .4.23.22

כולל עדשה מתאימה לאזור הגילוי המוגדר. עדשת הגלאי תהיה ניתנת להחלפה לשינוי טווח וזווית   .4.23.23

 הגילוי של החיישן. 

 לדרישות הלקוח בכל אזור.בהתאם  -כולל מתאם התקנה מקורי לקיר, עמוד, תקרה, פינה  .4.23.24

 רגישות הגלאי ניתנת לכיוון.  .4.23.25

 בעל נורית חיווי סטאטוס מובנית.  .4.23.26

 החיישן יאפשר גילוי ניסיון מיסוך והסוואה גם כאשר האזור מנוטרל או נמצא במעקף. .4.23.27

גובה מינימלי   .4.23.28 יהיה:  היצרן  ע"י  גובה מקסימלי    2.1גובה ההתקנה המוצהר  מ'    2.7מ' לכל היותר, 

 לפחות. 

)בהתאמה למרחקי הגילוי הנדרשים(, תוצרת    BWare DT G3או    I-WISE DTAM G3ת דגם  כדוגמ .4.23.29

 , או ש"ע טכני.RISCOחברת 
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 חיצוני  Mask-Antiגלאי נפח  

פנימי לעיל, ובנוסף מתאים לתנאי סביבה    Anti-maskבהתאם לדרישות המפורטות עבור גלאי נפח   .4.23.30

, הטמפרטורה המרבית לפעולה תקינה של  UVלפחות ועמיד בפני קרינת    IP65חיצוניים, מוגן ברמת  

 לפחות.  55°Cהיחידה תהיה  

 ק"ג לפחות.  30או משקל של עד \ס"מ לפחות ו  30מתעלם מבעלי חיים בגובה של עד  .4.23.31

 ערוצי מיקרוגל.  2- ו PIRערוצי  2לפחות  .4.23.32

 , או ש"ע טכני. RISCO, תוצרת חברת  Watch out DT Extremeכדוגמת דגם   .4.23.33

 

 מעלות להתקנה פנימית 360תקרתי  Mask-Antiגלאי נפח  

ומזעור   .4.23.34 הגילוי  יכולות  לייעול  ומיקרוגל  פסיבי  אדום  אינפרה  טכנולוגיות  של  בשילוב  יפעל  הגלאי 

 התראות שווא. 

 מ' לפחות.  12, כאשר קוטר אלומת הגילוי יהיה 360°כיסוי אופקי של יסופק גלאי בעל טווח  .4.23.35

 לגילוי פתיחת המכסה והגנה בפני תלישה.  Tamperבעל יכולות  .4.23.36

 בעל מעבד אלקטרוני מובנה.  .4.23.37

 בהתאם לדרישות הלקוח בכל אזור. -כולל מתאם התקנה מקורי לקיר או תקרה  .4.23.38

 רגישות הגלאי ניתנת לכיוון.  .4.23.39

 וס מובנית. בעל נורית חיווי סטאט .4.23.40

 החיישן יאפשר גילוי ניסיון מיסוך והסוואה גם כאשר האזור מנוטרל או נמצא במעקף. .4.23.41

גובה מינימלי   .4.23.42 יהיה:  היצרן  ע"י  גובה מקסימלי    2.9גובה ההתקנה המוצהר  מ'    3.5מ' לכל היותר, 

 לפחות. 

 ,  או ש"ע טכני. RISCO, מתוצרת חברת  LUNAR DT AMכדוגמת דגם  .4.23.43

 

 קטיבי מערכת גילוי א.א א

אדום אקטיבי באלומה  -יסופק זוג יחידות שידור וקליטה הפועלות כחיישן אחד בטכנולוגיית אינפרה .4.23.44

לפחות   ביניהם  היוצרים  תלויות.   IRקרני    2צרה,  בלתי   מקבילות 

קרני    4היחידות יעבירו ביניהן לפחות    –מ' ומעלה    80עבור יחידות המוגדרות לפעולה בטווחים של  

IR  .מקבילות 

 המרחק המרבי בין שני היחידות לגילוי בתנאי חוץ, לפי הצהרת היצרן, יהיה כנדרש בכתב הכמויות.  .4.23.45
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דשות מושחרות בכל  , עUVגוף היחידה עשוי חומר פלסטי קשיח עמיד בפני ניסיונות חבלה וקרינת   .4.23.46

 קליטה. \עינית שידור

לפחות, הטמפרטורה    IP55היחידה תתאים להתקנה בתנאי חוץ ובתנאים פנים, בעלת מיגון בתקן   .4.23.47

 לפחות.  C55°המרבית לפעולה תקינה של היחידה תהיה 

לגלאי יהיה מנגנון השהייה וסינון התראות שווא הניתן לכיוון, כאשר מהירות הגילוי בחציית קרן   .4.23.48

 קרניים ומעלה.  2בחציית  millisecond 80שניות, ומהירות גילוי שלא תעלה על   2לא תעלה על  אחת

 לגילוי פתיחת המכסה והגנה בפני תלישה.  Tamperבעל יכולות  .4.23.49

 בעל מעבד אלקטרוני מובנה.  .4.23.50

 בהתאם לדרישות הלקוח בכל אזור. -כולל מתאם התקנה מקורי לקיר, עמוד, תקרה, פינה  .4.23.51

מ' יסופקו זוג יחידות המזוודות ע"י יצרן הגלאים בתוך עמודים    200ים לטווח של  עבור עמודי גלא  .4.23.52

שידור יחידת  מכיל  עמוד  כל  רצפתית, כאשר  חיישן  \להתקנה  על הקרקע,  להתקנה  ביסוס  קליטה, 

tamper .לפתיחת המיגון וכל הנדרש לחיבור היחידות אל בקר מערכת האזעקה ואל מערכת השו"ב 

 

 זרוע לגלאי אקטיבי 

 תסופק זרוע ייעודית עבור הגלאי, בהעדפה לזרוע מתוצרת יצרן הגלאי.  .4.23.53

 ס"מ לפחות. 20הזרוע תאפשר התקנה על גבי עמוד או קיר, והרחקת הגלאי למרחק של  .4.23.54

הכבילה המגיעה לגלאי תהיה נסתרת בזרוע. חיבורי ברגים וכניסות הכבילה ייאטמו למניעת חדירת   .4.23.55

 . מים ואבק לזרוע ולגלאי

 

 זעזועיםגלאי 

 יסופק גלאי דיגיטלי המתחבר לרכזת האזעקה לחיווי על זעזועים שמקורם אינו טבעי.  .4.23.56

 קיר וכד'(. \ארון  \הגלאי יתעלם מרוחות ומתנודות טבעיות של אזור ההתקנה )עמוד  .4.23.57

ניסור   .4.23.58 פטיש,  קידוח, מכות  כדוגמת שבירה,  ההתקנה,  חבלה של משטח  ניסיונות  על  יתריע  הגלאי 

 סור דיסק. במסור ידני ובמ

 הגלאי יהיה מבוסס על מעבד דיגיטלי מובנה.  .4.23.59

 הגלאי יכיל נורות לד מובנות לצורך חיווי על מצבו.  .4.23.60

 fineפנימי ומוגן לשליטה על רגישות הגילוי, וכן יכולת כיול ברמת    DIP Switchלגלאי יהיה מנגנון   .4.23.61

tuning  .כולל חיווי באמצעות נוריות הלד כחלק מתהליך כיול הרגישות 
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בהתאם למיקום ההתקנה ולפי בחירת המזמין. על    –הגלאי יהיה בעל חיבור קווי או אלחוטי לרכזת   .4.23.62

 המציע להגיש מפרטים עבור שני התצורות. 

להלן: .4.23.63 כנדרש  לפחות  יהיה  שונים  משטחים  גבי  על  הגלאי  של  הגילוי   רדיוס 

בט משטח   מ'.   1לפחות    –ון  ע"ג 

 מ'.   3לפחות  –ע"ג מתכת, זכוכית ועץ 

 24VDCמתח הפעלה: עד   .4.23.64

 לפחות  NC  90%לפחות, לחות יחסית   10°C – 50°C- -טמפ' פעולה   .4.23.65

לחיווי על התראה )גילוי זעזוע( ובנוסף ממסר או מגע יבש לחיווי על ניסיון    NOאו    NCכולל יציאת   .4.23.66

 (.Tamperפתיחה או שבירה )

תסופק יחידה העונה על ההגדרות הנ"ל, אשר    –לגלאי זעזועים משולב מתג חיצוני  עבור הדרישה   .4.23.67

משולבת, כיחידה אינטגרלית אחת, עם מתג מגנטי. המוצר המשולב יהיה מיועד ע"י היצרן לשימוש  

 בכספות, דלתות מוגנות וחללים מאובטחים. 

 

 שומים כלליים לארונות, משקופי דלתות, חלונות ויי –פשוט  \מתג מגנטי קומפקטי 

 בזיווד פלסטי קשיח.  Reed Switchיחידות בטכנולוגיית  2-יסופק גלאי מגנטי המורכב מ .4.23.68

 להתקנה עה"ט, על חלונות, מסגרות אלומיניום, דלתות עץ וכל משטח אחר. .4.23.69

 כולל הברגה והדבקת חלקי המגנט למשטח הנדרש בהתאם להנחיות הלקוח.  .4.23.70

 ככל הניתן למניעת חבלה בקו. הכבילה של המתג תותקן באופן מוצנע  .4.23.71

 מגעים מובנים לפחות.  2המגנט יהיה בעל  .4.23.72

 ס"מ לכל היותר. 4המרחק המינימלי ליצירת התראה יהיה    .4.23.73

 
 

 HD HSמתג מגנטי כבד 

מגעים לפחות ובזיווד מתכתי    3בהתאם לדרישות המפורטות בסעיף "מתג מגנטי פשוט" לעיל, אך בעל   .4.23.74

 שרשורי מובנה כחלק מהמגנט. או אלומיניום כולל צינור מתכת 

 על ידי היצרן. High Securityהמתג יהיה מוגדר ליישומי   .4.23.75

 ע"י היצרן.  Industrial gradeאו  Heavy Dutyהמתג יהיה מוגדר כמוצר  .4.23.76

 ליישום כחלק ממערכת אזעקה. UL-634מאושר בתקן   .4.23.77
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אחר   .4.23.78 משטח  וכל  פשפש  שערי  נגללים,  שערים  ואלומיניום,  מתכת  דלתות  על  דרישת  להתקנה  לפי 

 הלקוח. 

 . tamperingהמגנט יהיה בעל גלאי שדה מגנטי פנימי להתרעה על ניסיונות מעקף או  .4.23.79

 הכבילה של המתג תותקן באופן מוצנע ככל הניתן למניעת חבלה בקו.  .4.23.80

שטוח    \כולל הדבקה והברגה באמצעות ברגים מאובטחים שאינם ניתנים לפתיחה עם מברג פיליפס   .4.23.81

 אלן סטנדרטי.  \

 או ש"ע טכני.  4400מסדרת  GRIאו  2700מסדרת   SENTROLכדוגמת  .4.23.82

 

 צופר + נצנץ להתקנה חיצונית

ומתאים לטמפרטורות של עד    IP40צופר המותאם לתנאי פנים, מוגן לתנאי סביבה ברמת אטימות   .4.23.83

C55°  .לפחות 

 זיווד הצופר יהיה עשוי חומר פלסטי מוקשח.  .4.23.84

 מ'.1לפחות במדידה ממרחק של    95dBבעל עוצמת צליל של  .4.23.85

 מתאים להתקנה על קיר או תקרה כולל כל המתאמים הנדרשים.  .4.23.86

 גד, או ש"ע טכני. -מתוצרת אב AV745STאו  Riscoתוצרת   ProSoundכדוגמת  .4.23.87

 

 בקרת כניסה למוקד  .4.24

מערכת בקרת הכניסה תפעל על בסיס כרטיסים חכמים וטביעות אצבע שייקלטו בקוראים באזורים   .4.24.1

 השונים ובהתאם להרשאות מידור וכניסה לכל אזור.  

חלופה לכניסה לאתר עבור אורחים ועובדים ללא כרטיס חכם תהיה באמצעות  אינטרקום וידאו או   .4.24.2

 שיותקנו בכל אתר.  בהתאם לאביזרים –בקודנים  PINעל ידי הקשת קוד 

מחוץ לשעות הפעילות תבוצע בכל אתר נעילה ותידרש הרשאה טלפונית )או באמצעות האינטרקום   .4.24.3

לזיהוי הכניסה   ונוהל פעולה  נטרול מערכת האזעקה  כנ"ל( מול המשל"ט לכניסה לאתר באמצעות 

 המבוקרת לאתר. 

תצ .4.24.4 כולל  מתפרצת,  התראה  תוצג  )שו"ב(,  והבקרה  השליטה  ממערכת  ווידאו  כחלק  נתונים  וגת 

והתראה קולית לציון כניסה לאתר. באם קיימת הרשאה לכניסה של גורם מאושר אחר תתאפשר  

כניסתו לאתר באמצעות מערכת בקרת הכניסה. במידה ולא, ייקבע נוהל כניסה לאתר באמצעות חיוג  

ן תוגדר  במערכת האינטרקום למוקד לצורך זיהוי ופתיחה השער. כל פתיחה אחרת של השער במתק

 כפתיחה לא חוקית ותתקבל על כך התראה מתפרצת למוקד שליטה והבקרה. 

אתר,  .4.24.5 בכל  הכניסה  בקרת  מערכת  עבור  הנדרשת  ההפעלה  שיטת  תוגדר  המפורט  התכנון  במסגרת 

 לוחות הזמנים למצבי ההפעלה השונים של המערכת והגדרות המידור בכל אזור. 
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הבאות  .4.24.6 החברות  מתוצרת  וקוראים  בקרים   בלבד:   יסופקו 

DDS, Rosslare, CRISP, HID, Secusys, Lenel, Mercury, Suprema, IDEMIA, STid 

בלתי .4.24.7 מובנה  זיכרון  יכללו  ויומן  - הבקרים  משתמשים  רשומות  יאגור  אשר  פעולות    Logנדיף  של 

 בדלתות, העברות כרטיס, התראות וכד'. 

 לפחות:   וטוקולים הבאיםויתמכו בפר  13.56Mhzכרטיסים, קוראים ובקרי המערכת יפעלו בתדר  .4.24.8

 iCLASS SE .א

 MIFARE DESFire EV1 .ב

 MIFARE Classic .ג

 Wiegand Clock & Data .ד

 

בקרים וכרטיסי הרחבה יותקנו אך ורק בזיווד מתכתי הננעל עם מפתח ומנעול צילינדר ובעל חיישן   .4.24.9

Tamper  דקות של פעולה רציפה.  30לחיווי על פתיחה או תלישה מהקיר וכן מצברי גיבוי למשך 

 תוכנת בקרת כניסה מרכזית 

אשר   .4.24.10 הכניסה,  בקרת  מערך  לניהול  ייעודית  תוכנה  ותופעל  הבקרים  תסופק  יצרן  מטעם  מיוצרת 

 המוצעים. 

 .IP-התוכנה תאפשר ניטור, ניהול וביצוע פעולות מול קוראים ובקרים המחוברים באמצעות רשת ה  .4.24.11

ובהפעלה של תוכנת הקליינט ע"ג שרת המערכת או ע"ג    Client-Serverהמערכת תתמוך בתצורת   .4.24.12

 מחשב נפרד. 

שרתי   .4.24.13 על  תבוסס  כדוגמ  Windows serverהמערכת  בתצורת  HP/DELL/IBMת  בלבד  ותתמוך   ,

Client-Server   .באמצעות אפליקציה ייעודית למחשב 

 סטנדרטיים.  PCתוכנות הקליינט למערכת יותקנו על גבי מחשבי  .4.24.14

 שרתי ומחשבי הניהול )קליינט( למערכת זו יסופקו לפי דרישות האופטימום מטעם יצרן המערכת.  .4.24.15

ה  .4.24.16 בעת  וסיסמה  משתמש  שם  בהזנת  תחייב  במספר  המערכת  תמיכה  כולל  למערכת,  התחברות 

 משתמשים ברמות הרשאה שונות עבור כל קליינט. 

 לגיבוי קר או חם.  Replicationהמערכת תאפשר גיבוי של בסיס הנתונים והגדרות המערכת כולל  .4.24.17

 ממשק המשתמש יהיה אינטואיטיבי וקל לתפעול אף למשתמשים שאינם בקרי אבטחה מיומנים. .4.24.18

( מובנה לרישום של משתמשים והרשאותיהם, קוראים, רמות  Databaseידע ) התוכנה תכלול מאגר מ  .4.24.19

 מידור, יומן אירועים והיסטוריית גישה לפי דלתות ומשתמשים.

משתמשים,  .4.24.20 מסוימים,  וימים  לשעות  בהתאם  שונים  בחתכים  דו"חות  הפקת  תאפשר  המערכת 

 קוראים וסוגי אירועים.

 דלתות מבוקרות. 5,000ולפחות    שיםמשתמ 100,000המערכת תאפשר רישום של לפחות  .4.24.21

 המוצעים למכרז זה.  I/O-המערכת תתמוך בכל סוגי הקוראים ואביזרי ה .4.24.22

אירועי   .4.24.23 עבור  ולפחות התראות  המחוברים  והבקרים  קבלת התראות מהקוראים  תאפשר  המערכת 

Tamper  של סגירה  או  פתיחה   ,I/O    מוטרדת דלת  כרטיס,  העברת  ללא  התפרצות  לבקר,  מחובר 

)מוחזקת פתוחה מעל פרק זמן מסוים(, העברת כרטיס בלתי מורשה )שסומן כגנוב, פג תוקפו או אינו  
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ניסיונות   זיהוי  במערכת(,  זו    Passbackמזוהה  אפשרות  חסימת  כולל  כרטיס(  של  חוזרת  )העברה 

 בהתאם לבחירת המפעיל. 

 אזורי זמן שונים. 64דרת לפחות המערכת תאפשר הג .4.24.24

 המערכת תתמוך בהגדרת מצבי פעולה שונים בחגים, שבתות, שעות יום וטווחי זמן שונים.  .4.24.25

 תוכנת בקרת הכניסה תהיה בעלת ממשק מלא למערכת השו"ב.  .4.24.26

 מנעול אלקטרומגנטי 

 .מגנטי המיועד לנעילת דלתות- יסופק מנעול אלקטרו .4.24.27

 .כנדרש בכתב הכמויות 600kg / 1200lbsאו   300kg / 600lbsהמנעול יהיה בעל כושר אחיזה של  .4.24.28

 .המיועדות לחיבור לחצן פתיחה ולחצן שחרור לפחות  N.O / N.C המנעול יכיל כניסות .4.24.29

 .12/24Vמתח הזנה  .4.24.30

 .מובנית לחיווי מצב הנעילה LED המנעול יכיל נורת חיווי  .4.24.31

כנפיות.  -ת זכוכית או דלתות דוהמנעול יסופק כולל מתאמים כנדרש בהתאם לסוג הדלת, כולל דלתו  .4.24.32

 מנעולים לפי כתב הכמויות, שיורכבו ע"ג מתאם משותף אחד.  2כנפיות יסופקו -עבור דלתות דו 

 מנעול חשמלי 

 לפחות, או יותר כנדרש בכתב הכמויות.  300kgבעל כושר אחיזה  Electric strikeיסופק מנעול מסוג  .4.24.33

 המנעול יהיה עשוי מתכת בכל חלקיו.  .4.24.34

 ניתן לבחירה.  ACאו   12/24V ,DC מתח הפעלה: .4.24.35

 המנעול יתאים להתקנה בצד ימין או שמאל של הדלת.  .4.24.36

 המנעול לא יכיל מתג לנטרול )פתיחה קבועה( בגוף היחידה. .4.24.37

בהתאם לצורך בכל התקנה. הקבלן רשאי    Fail-Secureאו     Fail-Safeהמנעול יתמוך בתצורת הפעלה   .4.24.38

 להציע מנעול נפרד לכל תצורת הפעלה כל עוד כל מנעול עונה על כל שאר דרישות סעיף זה.

 היחידה תסופק כולל מתאמי התקנה ככל שיידרש בכל התקנה.  .4.24.39

 לחצן פתיחה 

 .(REX – Request to exit) תסופק יחידה אחת המיועדת ע"י היצרן לשימוש כלחצן פתיחת דלת .4.24.40

 .חלד( המכילה לחצן פתיחה במרכזה- תסופק יחידה מתכתית )אל .4.24.41

 .וכדומה "EXIT","Push to open" ,"ע"ג הלחצן יהיה כיתוב כדוגמת "יציאה .4.24.42

דלת .4.24.43 פתיחת  האלקטרומגנטי   N.C או  N.O יציאת  או  החשמלי  במנעול  הפתיחה  להגדרת  בהתאם 

 .שיותקן בדלת

 .פעולות 1,000,000היצרן יהיה לפחות מחזור החיים של היחידה כמוצהר ע"י  .4.24.44

היחידה תתאים להתקנה עה"ט או תה"ט, בהתאם לצורך בשטח בכל התקנה. הקבלן יספק את כל   .4.24.45

 .מתאמי ההתקנה בהתאם לתצורה הנדרשת בכל אתר

 לפחות.  90%לפחות, לחות יחסית  0°C – 45°C –טמפרטורת פעולה  .4.24.46

 

 לחצן ניפוץ חירום 
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 לחיצה לשחרור קבוע של דלת.  \פעמית הכוללת מנגנון שבירה -רבתסופק יחידה  .4.24.47

 צבע היחידה יהיה ירוק.  .4.24.48

היחידה תאפשר אתחול של הלחצן באמצעות מפתח מיוחד שיסופק יחד עם כל יחידה. המפתח יימסר   .4.24.49

 לנציג המזמין בכל אתר ולא יישאר לצד היחידה לאחר סיום ההתקנות. 

 לקטרומגנטי או החשמלי המוצעים ע" הקבלן.מתח ומוצא היחידה יתאימו למנעול הא .4.24.50

מגע אחד מסוג   .4.24.51 לפחות  תכיל  בו  N.Cומגע אחד מסוג    N.Oהיחידה  חיבור  בשני  -המאפשרים  זמני 

 המגעים. 

 IPאינטרקום וידאו  .4.25

ה .4.25.1 רשת  על  הפועלת  אינטרקום  מערכת  ויחידות  IP- תסופק  דלת(  )פנל  דלת  יחידות  כוללת  אשר   ,

 ת רשת התקשורת המקומית. שולחניות, שיהיו מקושרות באמצעו

 המערכת תאפשר העברת שמע ווידאו מסונכרנים מיחידות הדלת אל יחידות השליטה שולחניות.  .4.25.2

ברזולוציית   .4.25.3 דיגיטלי  בווידאו  לקצה  מקצה  תתמוך  של    2MP FHDהמערכת  ובקצב    15fpsלפחות 

 לפחות. 

)כדוגמת   .4.25.4 וידאו  תזרים  העברת  ניהול  RTSPהמערכת תאפשר  לצפייה  ( למערכת  הווידאו  והקלטת 

 בזמן אמת ולהקלטה. 

 .SIPנדרשת תמיכה בפרוטוקול  .4.25.5

היחידות השולחניות של מערכת האינטרקום יאפשרו שליטה מלאה על פתיחת דלתות, קבלת שיחה   .4.25.6

משלוחת דלת, ייזום שיחה לשלוחת דלת, שמיעת אודיו וצפייה בווידאו משלוחות הדלת המחוברות  

 באופן מסונכרן. 

בפני חדירת חפצים, מים ואבק, ובתקן    IP65יחידות פנל דלת שיותקנו בתנאי חוץ יהיו ממוגנות בתקן   .4.25.7

IK10   .לפחות בפני ניסיונות ונדליזם 

ממשקי הניהול )מקומיים ומרוחקים( של מערכת האינטרקום יהיו מוגנים באמצעות שם משתמש  .4.25.8

 וסיסמה.

תסופת יחידה המקבלת הזנת    –שו"ב    \טמ"ס    בחיבור למערכת  IPעבור הדרישה ליחידת אינטרקום   .4.25.9

על    PoEמתח   לשליטה  כולל האפשרות  הוידאו,  והקלטת  ניהול  אל מערכת  ואודיו  וידאו  ומשדרת 

דו ודיבור  דלת  והשו"ב.-פתיחת  הוידאו  ניהול  מערכות  באמצעות   כיווני 

 \חת דלת  תוך שיוך לאירוע פתי  VMS-תזרים הוידאו והאודיו המגיע מהיחידה יוקלט במערכת ה

באינטרקום.   חיוג 

אל מערכות   היחידה  לחיבור  הנדרשים  והתוכנה  ורכיבי החומרה  כל הרישוי  כולל  היחידה תסופק 

 ההקלטה והשליטה כמתואר לעיל. 

כמערכות   .4.25.10 הכמויות  בכתב  מוגדרות  שאינן  וידאו  אינטרקום  מערכות  יחידות    –   IPעבור  יסופקו 

נושא החיבור אל רשת התקשורת המקומית, ובמקום    דיגיטליות העונות על כל ההגדרות לעיל למעט

דו ודיבור  פקודות  וידאו,  לעברת  לנקודה(  )נקודה  נל"ן  בסיס  על  היחידות  יתקשרו  בין  -זאת  כיווני 

יחידות    3שלוחות הדלת לבין היחידה השולחנית, כאשר לכל יחידה שולחנית ניתן יהיה לקשר לפחות  

 דלת.



 רשויות גליל מערבי אשכול 
להקמת מוקד אזורי והצבת אמצעי ניטור טכנולוגיים  11/2020מכרז מס'     

  

 

 מערכת השו"ב .4.26

ל המציע להגיש כחלק מהצעתו וכתנאי לאישור המערכת, התחייבויות יצרן המערכת ליכולת עבור מערכת זו חובה ע

אינטגרטורים )קבלנים( בישראל למכור, לספק ולתחזק את המערכת המוצעת. האישור נדרש מטעם   3של לפחות  

 או נציגו הרשמי בארץ.   VMS-יצרן מערכת ה

 

 ודית לניהול אירועים בתחום הביטחון. תסופת תוכנת ניהול לשליטה ובקרה )להלן שו"ב( ייע .4.26.1

של   .4.26.2 טכני  סטאטוס  ניהול  ואירועים,  התראות  לניהול  מובנים  מודולים  כולל  תסופק  המערכת 

דינמיות הכוללות לפחות    GISהאביזרים המחוברים, ניהול והחלת חוקים לוגיים שונים, הצגת מפות  

חוברים למערכת. התוכנה תסופק  תצוגת רחובות, תצלומי לויין ושכבות של חיישנים ואביזרים המ

 כולל המפות וכל רישוי שיידרש בהקשר זה.  

תתי .4.26.3 ומכל  למערכת  המחוברים  האתרים  מכל  אינדיקציות  וקבלת  שליטה  תאפשר  השו"ב  - תוכנת 

ע"י מערכת    מערכות המאופיינות בפרוייקטה ואחיד המנוהל  יחד כמערך מסונכרן  יפעלו  זה, אשר 

יכולות הניהול של תתי -השו"ב כמערכת מנהל על  )-על השולטת   MoM   –  Manager Ofהמערכות 

Managers .) 

המערכות המוגדרות להלן. הממשק יהיה  -למערכת השו"ב יהיה ממשק מוכח ופעיל לכל אחת מתתי  .4.26.4

- כל הפונקציונליות המתאפשרת בכל הרכיבים בכל אחת מתתיממשק מלא כולל צפייה ושליטה על  

המערכות, צפייה בוידאו ובהקלטות, קבלת התראות, קבלת סטאטוס טכני של כל אחד מאמצעים  

 המחוברים, סנכרון הרשאות מלא בין המערכות ועוד כפי שיוגדר במסגרת התכנון המפורט: 

 NVR-וה  VMS-מערכת ה .א

 מערכת בקרת הכניסה  .ב

 האזעקה מערכת  .ג

 כל מערכות האנליטיקה המוצעות למכרז זה )הן מובנות במצלמה והן חיצוניות(  .ד

 ניהול מערכי התצוגה במוקד )מולטימדיה(  .ה

 מערכת הגנת סייבר לרשת הביטחון  .ו

 בקרי מגעים יבשים, בקרים מתוכנתים ובקרי התרעות  .ז

 שיא( או שוו"ע.  CRM) CRM-Cכדוגמת  CRMממשק אופציונלי למערכת  .ח

 
מערכת השו"ב תכיל ממשק מוכח, או כזה אשר המציע מתחייב לפתח תוך עד שלושה חודשים כחלק   .4.26.5

ממחיר מערכת השו"ב במעמד הגשת ההצעה, מול המערכת לניהול ואכיפת אירועי השלכת פסולת  

המוצעת למכרז זה. הממשק יהיה כזה המאפשר קבלת התרעות ממערכת האכיפה, קבלת פרטי אירוע  

ויצירת עדכונים    Trigger  מלאים  העברת  אירוע,  קבלת  בעת  השו"ב  במערכת  מובנים  לחוקים 
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דוא"ל,   השו"ב,  אפליקציית  באמצעות  חוץ  לגורמי  השו"ב  ממערכת  והתרעות    SMSוהתרעות 

 .APIלמערכות חיצוניות באמצעות 

ויצירת חוקים לקבלת התראות    Logהמערכת תאפשר קבלת התראות, ניהול אירועים, ניהול ורישום   .4.26.6

והפעלת אביזרים אוטומטית, על בסיס ההתראות המתקבלות ממצלמות האבטחה המחוברות, בקרי  

מגעים יבשים, מערכות אזעקה, מערכות בקרת כניסה, מערכות גידור אלקטרוני, מערכות ניטור רשת  

 וסייבר. 

שרתי   .4.26.7 על  תבוסס  כדוגמת    Windows serverהמערכת  בתצורת  HP/DELL/IBMבלבד  ותתמוך   ,

Client-Server   .באמצעות אפליקציה ייעודית למחשב 

כולל איתור אוטומטי של   .4.26.8 מוגבלת של מסכים המחוברים לכל מחשב,  יתמוך בכמות בלתי  השו"ב 

להציג   למשתמש  האפשרות  ומתן  המשתמש  להגדרת  בהתאם  מרובים  מסכים  פריסת 

ש\מצלמות\תצוגה הקליינט  למחשב  המחוברים  מהמסכים  אחד  כל  על  בחירה  פי  על  או  מפה  לו 

מראש   מגודר  )חוק(  לתרחיש  בהתאם  אוטומטי  באופן  זאת  לעשות  וכן  סמוכים,  קליינט  למחשבי 

 במערכת, כגון קבלת התראה מסוג מסוים. 

נשלטות, וכן ניהול    Clientנדרשת תמיכה בשליטה על מספר רב של מסכים, כולל מסכים של עמדות   .4.26.9

 . Video Wallשל מערך 

 סטנדרטיים.  PCעל גבי מחשבי תוכנות הקליינט למערכת יותקנו  .4.26.10

 שרתי ומחשבי הניהול )קליינט( למערכת זו יסופקו לפי דרישות האופטימום מטעם יצרן המערכת.  .4.26.11

 בכל מקרה שרתי ניהול המערכת לא ירדו מהמאפיינים הבאים: .4.26.12

 Rack-mountתצורת  .א

 לפחות  E5-2650מסדרת  Xeonמעבד  .ב

 Redundant Power Supply .ג

 32GB RAM .ד

 ( עבור מערכת ההפעלה והתוכנות. 250GB*2כפול )  SSDכונן  .ה

 
( כולל הגדרת הרשאות  Multi-siteנדרשת תמיכה מלאה בשליטה על מספר אתרים בתצורה היררכית ) .4.26.13

 מתאימות בין אתרי משנה והאתר הראשי. 

ניהול   .4.26.14 משתמשים,  קבוצות  להגדרת  היכולת  כולל  הרשאות,  לניהול  מובנה  מודול  תכלול  המערכת 

יה והשליטה של כל משתמש על החומרים המוקלטים, אביזרי הקצה המחוברים ואתרים  יכולות הצפי 

 (. Multi-siteמרוחקים )עבור תצורות 

במספר   .4.26.15 תמיכה  כולל  למערכת,  ההתחברות  בעת  וסיסמה  משתמש  שם  בהזנת  תחייב  המערכת 

 משתמשים ברמות הרשאה שונות עבור כל קליינט. 

 . Active Directory-שאות לנדרש ממשק מובנה בין מודול ניהול ההר .4.26.16

למערכת השו"ב המותקנת תהיה אינטגרציה מלאה עם כל רכיבי הביטחון והבקרה המותקנים באתר   .4.26.17

 (.Multi-site)כולל באתרים המרוחקים עבור תצורת 
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גיבוי. המעבר   .4.26.18 בין מספר בלתי מוגבל של שרתי  להגדרה  ניתן  בגיבוי חם היררכי,  המערכת תתמוך 

כשל בעת  הגיבוי  השרת    לשרת  חזרת  ובעת  הנפילה  )בעת  סנכרון  כולל  מלא,  יהיה  הראשי  השרת 

מפות   וידאו,  הקלטות  הפתוחים,  האירועים  מפעיל,  עמדת  בכל  הפתוחות  התצוגות  של  הראשי( 

 ודיווחים וכל זאת ללא קטיעה של פעילות תקינה ורציפה עבור מפעילי המערכת. 

המערכת תתמוך בייצוא וגיבוי של הגדרות המערכת, מסכים, משתמשים, הרשאות, אירועים וכיו"ב   .4.26.19

או תיקייה בשרת מקומי או    USB  ,Partitionעל גבי שרת מרוחק או כונן חיצוני )כגון כונן בחיבור  

 מרוחק ועוד(. 

 יומנים.ממשק המשתמש יהיה אינטואיטיבי וקל לתפעול אף למשתמשים שאינם בקרי אבטחה מ .4.26.20

המערכת תהיה ידידותית למשתמש הן בעת תפעול האירועים והן בעת הקמת אתרים, הגדרה, ניהול   .4.26.21

מתקדמת   טכנית  הבנה  או  תכנות  שפות  בידיעת  הצורך  ללא  ועוד,  חדשים  חוקים  הגדרת  שוטף, 

 במערכות תוכנה. 

לשני,   .4.26.22 האחד  המקושרים  חוקים  הגדרת  שמאפשר  מובנה,  חוקים  מודול  תכלול  חוקים  המערכת 

כולל התניית קיום חוק אחד בסטאטוס של אביזר קצה או של חוק    NOT   -ו  ANDתלויים ברמת  

 אחר.

שרתי המערכת המרכזיים יאחסנו את החוקים, הגדרות התצוגה, המשתמשים והרשאות המשתמש,   .4.26.23

 מפות, נתוני ציוד מחובר וכיו"ב. לא תאושר מערכת בה נתונים אלו מאוחסנים ברמת הקליינט. 

רמות חשיבות, שיוך של כל חוק לרמת    6ע ניהול ההתראות במערכת יתמוך בהגדרה של לפחות  מנו .4.26.24

 החשיבות הרלוונטית, והגדרת התנהגויות שונות במערכת כתלות ברמת החשיבות המוגדרת לכל כוח. 

 .RTLתמיכה מלאה בשפה העברית כולל יישור  .4.26.25

   SDKברים, על בסיס אינטגרציית  תמיכה בכל הפרוטוקולים הנדרשים במצלמות ובאביזרים המחו .4.26.26

 . Native( או הטמעה  ONVIF/MODBUS/SNMP, ממשק גנרי )APIאו 

תמיכה בסנכרון מלא בין ההתראות המתקבלות, הווידאו ממצלמות האבטחה, מקורות אודיו, מפות   .4.26.27

 והתניות בחוקים המוגדרים. 

)כולל הפעלה אוטומטית או   IPתמיכה בביצוע כריזה בזמן אמת באמצעות שופרים אנלוגיים ושופרי   .4.26.28

 (, כולל הקלטת אירועי הכריזה כאירוע במערכת. IP-יזומה של הקלטות מתוך שופר ה

ונתוני האירוע, הכל באופן מיידי מתוך    snapshotתמיכה בהצגת אירועים סגורים ושחזור מהיר של   .4.26.29

 עים.יומן האירו

וסימון מדויק של אזורי   .4.26.30 מיקום האביזרים  כולל  ותכניות מבנה,  מפות  תמיכה בהצגת מפות אתר, 

 העניין של כל אביזר. 

מובנה במערכת, כולל מיקום    GISדינאמיות באמצעות הוספת מודול    GISהמערכת תתמוך ביכולות   .4.26.31

של כל אביזר, שינוי אלומת    , סימון מדויק של אזורי העניין GIS- אביזרים ותכניות אתר על גבי מפת ה

בזמן אמת, הצגת כוחות ניידים ומשתמשים המחוברים באפליקציה על גבי    PTZהכיסוי של מצלמות  

 המפה. 

מודול    Multi-siteתצורות   .4.26.32 עם  יסופקו  המערכת  וניטור    GISשל  אתר  מפות  הגדרת  כולל  מובנה, 

שראל. המפה תסופק כחלק  של מדינת יGIS -סטאטוס של האביזרים המותקנים בו על גבי מפת ה

 .GIS-ממודול ה
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המחשה   .4.26.33 אמצעי  דיווח,  טפסי  נהלים,  מפות,  של  מוגבלת  בלתי  כמות  של  והטמעה  באפיון  תמיכה 

 ותצוגות משולבות מפה, וידאו והתראות. 

תצוגת המפה תהיה אינטראקטיבית ותאפשר ניהול ושליטה מתוך המפה של האביזרים המוצגים על   .4.26.34

 הדינאמית.  GIS- גבי מפת המבנה או מפת ה 

המערכת תתמוך בניטור קבוע של המצלמות, האביזרים, השרתים והמשתמשים המחוברים למערכת,   .4.26.35

 ייעודי מובנה ומובן למשתמש.   Dashboard-כולל המחשת סטאטוס המערכת ב

המערכת תתמוך בייצוא דו"חות אירועים על פי חתכים מוגדרים מראש, על פי חתכים נבחרים, וכן   .4.26.36

או  \לחתכים שונים על פי בחירת המשתמש, כולל ייצוא מסונכרן של קטעי וידאו ו  presetsהגדרת  

 תמונות שרלוונטיות לדו"ח הנדרש. 

אפליקציית   .4.26.37 באמצעות  להתחבר  מרוחקים  למשתמשים  תאפשר  למכשירים    nativeהמערכת 

הפעלה   מערכת  בעלי  ההפעלה    iOSאו    Androidסלולאריים  מערכות  בגרסאות  תמיכה  לרבות 

בווידאו   צפייה  באירועים,  צפייה  תאפשר  הניידת  האפליקציה  אלו.  יצרנים  של  ביותר  העדכניות 

 מהמערכת והפעלת לחצן מצוקה וירטואלי. 

 תמחור של תוכנת השו"ב יכלול:  .4.26.38

 יכולות והממשקים הנדרשים במכרז זה. את כל המודולים, ה .א

אביזרי   .ב ומול  השרת  מול  וההגדרה המלאה  בהקמה  כל העבודות הקשורות  את 

 הקצה.

) .ג תצוגות  הרשאות,  משתמשים,  חוקים,  להצגה,  Layoutsהגדרת  הנדרש  וכל   ,)

אתרים,  -ניהול ושליטה מלאה על כל האביזרים והמערכות באתר )וכן עבור תתי

 ראשית(.עבור מערכת השליטה ה

במערכת השו"ב בנוסף על הפונקציונליות המינימלית   Last mileביצוע התאמות  .ד

הנדרשת במכרז זה ובהתאם ליכולות המערכת מבחינת מבנה המערכת, נראות  

בשלבי   בכתב  יוגדרו  שאלה  כפי  המזמין  לדרישות  בהתאם  המערכת  והגדרות 

 התכנון, ההרצה ובדיקות אישור המערכת. 

 (.Perpetualרישיונות יהיו רישיונות קבועים )מחירי התוכנות וה .4.26.39

בהתאם   .4.26.40 הרכיבים  כל  של  לשילובם  והעבודות  הרישוי  עלויות  את  יכלול  השונים  הפריטים  מחירי 

אביזר, רכיב, מערכת או תת כל  סעיפי הפריט  -לייעודם מול  יופרדו  מערכת, למעט פריטים עבורם 

 ורישיונות ערוץ וידאו במערכות הניהול(. מצלמות טמ"ס   –והרישוי בבירור בכתב הכמויות )למשל 

 מערכות השליטה המוצעות לא יהיו בנציגות בלעדית של הקבלן הזוכה.  .4.26.41

על הקבלן חלה האחריות לוודא כי כל רכיבי המערכת פועלים בהתאמה מלאה בכל הפרוטוקולים   .4.26.42

אביז בין  ומלאה  רציפה  מסונכרנת,  לפעולה  ובתוכנה(  )בחומרה  הנדרשים  החיבור  רים  וממשקי 

 ובקרים, מערכות ניהול, תקשורת ומחשוב ומערכת השו"ב.
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תוכנות הניהול והשליטה שיותקנו במסגרת המכרז יאפשרו שרידות והמשכיות מבצעית במקרים של   .4.26.43

תקלת חומרה, תקלה באספקת החשמל או תקלת תקשורת. לצורך כך, על התוכנות לתמוך ביכולות  

 ור נתונים( כפי הנדרש במכרז זה. גיבוי חם וביכולות גיבוי קר )ייצוא ושחז

בקרים, רכזות, ארונות תקשורת חיצוניים ושרתי המערכת יהיו מגובים באמצעות מצברים ומערכות   .4.26.44

UPS    מקומיות לצורך הבטחת פעילות רציפה ותקינה )ללא ניתוקים( בכל מקרה של כשל בהזנת מתח

המינימל  הגיבוי  הנ"ל.  מהרכיבים  אחד  לכל  העיקרי  ההזנה  לממקור  הינו  הנדרש  של    15-י  דקות 

 פעילות מלאה, או יותר כפי שיידרש עבור כל מערכת. 

( בתוכנות הניהול והשליטה תאפשר פעולה תקינה של מערכות  Fail overהפעלת יכולות הגיבוי החם )  .4.26.45

הניהול והשליטה המרכזיות ללא כל הפרעה לתפקודם הרציף בכל מקרה של כשל חומרתי או תוכנתי  

בתצורת   גיבוי  שרת  בסיס  על  לפעולה  מעבר  באמצעות  הראשי,   On-line Failover  (Hotבשרת 

standbyשרת הראשי והמשני הן בזמן פעולה תקינה והן במקרה  ( כולל סנכרון מלא של נתונים בין ה

 של תקלה ועלייה מחדש של השרת הראשי. 

מוגדרים    HDD/SSDכונני   .4.26.46 יהיו  והאודיו  הווידאו  של  ולהקלטה  נתונים  בסיס  לאחסון  המיועדים 

בתצורת   הכוננים  Raid5כולם  באחד  תקלה  של  מקרה  בכל  המערכת    –.  במחשבי  התראה  תופיע 

הרלוונטית. במקרה של כשל באחד הכוננים יהיה על הקבלן להחליף את הכונן התקול בחדש ולהגדיר  

 ללא מחיקה או איבוד הנתונים הנאגרים. בהתאמה,  Raid Array-את ה

לכל סט שרתי מערכות הניהול    N+1התצורה הנדרשת הינה    –במקרה של שימוש ביכולות גיבוי חם   .4.26.47

עבור כל אחת מהמערכות )קרי בקרת כניסה,    N+1בכל אתר או מוקד בקרה. למען הסר ספק נדרש  

 טמ"ס, שו"ב, ניטור וניהול רשת וכד'(. 

 ( של שרתים כל עוד מתקיימות כלל הדרישות בפרק זה. Clusterעל מקבץ ) יתאפשר פתרון המבוסס  .4.26.48
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 להלן המחשה לתצורות הגיבוי בהן נדרשות לתמוך מערכות הטמ"ס והשו"ב: .4.26.49
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 מערכת ענן לניטור, אנליטיקה, התראה ואכיפת אירועי שפיכת פסולת .4.27

המערכת   .4.27.1 יצרן  ע"י  ענן המיועדת  אירועי  תסופק מערכת מבוססת שרתי  על  והתרעה  וידאו  לניתוח 

 (.Outdoorשפיכת פסולת בתנאי חוץ )

ובאתרי   .4.27.2 יבוצע במצלמות  ועיבור ראשוני של הוידאו  המערכת תפעל בצורה מבוזרת כאשר קליטה 

ונתונים   התראות  יופצו  הענן  ומשרתי  הענן,  לשרתי  בשטח  המופק  והמידע  הוידאו  שידור  השטח, 

 נגזרים אל משתמשי המערכת.

 שעות ביממה:  24ת תבצע את הפעולות הבאות ברציפות של המערכ .4.27.3

 .AIאיתור: איתור העבירה באמצעות אנליטיקה חיצונית  .א

 דיווח: שידור למוקד הרשות ולאפליקציות פקחים ניידות כולל פתיחת אירוע.  .ב

תיעוד : תיעוד העבירה לרבות הפרטים הרלוונטיים כפי שאלה מגיעים מהרכיבים   .ג

המשתמשים  המחוברים   הערות  הענן,  מערכת  ע"י  הנתונים  מניתוח  וכתוצאה 

 ופעולות האכיפה שבוצעו.  

מובנות, אשר בשילוב עם חוקי ההתראה המוגדרים במערכת יאפשרו     LPRהמערכת תכלול יכולות   .4.27.4

קליטה ורישום של לוחית הזיהוי של הרכב מבצע העבירה, כולל שמירת מספר הלוחית כשדה ייעודי  

 רה. בתיעוד העבי 

 מובנות עבור לוחיות הרישוי.  blacklist \ whitelistהמערכת תכיל יכולת ניהול רשימות  .4.27.5

המערכת תסופק כולל כל הרישוי הנדרש להפעלה מלאה של יכולות ניטור הסביבה, ניתוח הוידאו   .4.27.6

כולל   אירועים  אחסון  המתקבל,  מהווידאו  רישוי  לוחית  הפקת  פסולת,  אירועי  לאיתור  הייעודי 

)ת\וידאו אקבע  למשך  האירוע  ופרטי  לסיירים  4מונות  השו"ב,  למערכת  התראות  העברת  שנים,   )

 בשטח ולאנשי קשר מוגדרים מראש בהתאם לסוג האירוע.

המאפשר למשתמש גישה נוחה לצפייה בהתראות    WEBממשק המערכת יהיה ממשק גראפי מבוסס  .4.27.7

 Drillר פרטני של אירוע מסויים )בזמן אמת, תחקור אירועי עבר, צפייה באירועים ע"ג המפה, תחקו

down.וביצוע שלל פעולות דיווח, עדכון ואכיפה על בסיס הנתונים המתקבלים במערכת ) 

( ויכלול גישה מאובטחת כולל ווידוא של  WEBההתחברות למערכת תהיה באמצעות ממשק דפדפן ) .4.27.8

)ברמת   החומרה  בהתחברMAC    /IMEIפרטי  המוזנים  המשתמש  פרטי  עם  והצלבתו  )שם  (  ות 

כל   עבור  הגישה  הרשאות  את  ולעדכן  לנהל  יהיה  ניתן  משתמש(.  לכל  ייחודיים  וסיסמה  משתמש 

 משתמש לרבות פרטי החומרה המאושרים להתחברות לשירות הענן. 

שכבות    3מודול ניהול ההרשאות במערכת יאפשר הגדרה של היררכייה ברמת המשתמשים, ולפחות   .4.27.9

 ל מערכת(. לכל רמת היררכיה יהיו הגבלות הרשאה שונות. היררכיה )פקח שטח, מפעיל מוקד, מנה



 רשויות גליל מערבי אשכול 
להקמת מוקד אזורי והצבת אמצעי ניטור טכנולוגיים  11/2020מכרז מס'     

  

 

בין רשויות שונות   .4.27.10 ומידור הרשאות  על היררכיית המשתמשים, המערכת תתמוך בהיררכיה  בנוסף 

 )אזורים( ובמוקד הראשי. 

חוקים   .4.27.11 ושינוי  להפעלה  זמנים  לוחות  לקבוע  יהיה  ניתן  במערכת  המוגדרים  ההתראה  חוקי  עבור 

(Scheduling.) 

איר  .4.27.12 הבאותכל  ברמות  ולפחות  באירוע,  הטיפול  סטאטוס  לפי  יסווג  למערכת  הנכנס    :וע 

 סגור. \בטיפול; מאושר\בהמתנה; נבדק\התקבל\חדש

מתחילת גילוי האירוע    –  snapshotצילומי    2עבור כל אירוע המערכת תשמור סרטון וידאו וכן לפחות   .4.27.13

ביצוע העבירה   בבירור  נראה  בה  המיטבית  אוטומטי את התמונה  באופן  ובסיומו. המערכת תבחר 

 ונקלט מספר לוחית הרישוי. 

זכוכית   .4.27.14 )כלי  תנועת העכבר  במערכת העוקב אחר  מובנה  כלי  באמצעות  יהיה,  ניתן  אירוע  כל  עבור 

ל כל אזור בתמונה הנלכדת לווידוא פרטים כגון  מגדלת מובנה(, לבצע הגדלה נקודתית בזמן אמת ש

 הימצאות נהג ונוסעים בתא הרכב, פרטי לוחית רישוי, וכדומה. 

 בכל ערוץ וידאו ניתן יהיה להגדיר מס' חוקים שונים ללא הגבלה.  .4.27.15

מערכות גבייה    2- המערכת תאפשר התממשקות למערכות הגבייה הקיימות ברשות הלקוח ולפחות ל .4.27.16

וגמת מערכת ניהול מחזור חיי הדו"ח של החברה לאוטומציה, מערכת "מילגם"  נפוצות בישראל, כד 

 או שוו"ע. 

המערכת תאפשר הפקת דו"חות אכיפה )דו"ח קנס בדומה לאלה המופקים עבור עבירות חניה( על ידי   .4.27.17

תהיה האפשרות למנהל המערכת    –משתמשי המערכת. עבור דו"חות קנס שהופקו על ידי משתמש  

ו הדו"ח  את  במערכת.\לבטל  הדו"ח  לרשומת  פרטים  להוסיף   או 

המערכת תאפשר הפקת דו"חות קנס בשני מצבים: באופן אוטומטי או על פי פקודה יזומה של מפעיל  

המערכת. למזמין תהיה היכולת להגדיר את אופן הפקת הדו"ח לפי בחירתו וכן לשנות את הבחירה  

 מבין שני האפשרויות הרשומות לעיל. 

ת דו"חות סיכום סטטיסטיים בחתכים שונים וביצוע שאילתות לפי אזורים, המערכת תאפשר הפק .4.27.18

יהיה באמצעות יכולת מובנית    LPR- לפי שעות, לפי לוחיות זיהוי ולפי סוג העבירה. קבלת נתוני ה

ו תת\במערכת  של  או  המצלמה  של  מובנית  יכולת  באמצעות  למערכת    LPRמערכת  -או  בממשק 

 האכיפה.

ש  .4.27.19 בהגדרה  תתמוך  אתרי  המערכת  מספר  של  קיבוץ  וכן  מצלמה  כל  עבור  לניטור  אזורים  מספר  ל 

 רשות(.\מצלמות ליישות לוגית אחת )אזור

 אפשרות של מיסוך נקודות המהוות הפרעה למערכת.  .4.27.20

 לנקודת האירוע בזמן התרעה.  PTZהמערכת תאפשר הקפצת  .4.27.21

 המערכת תאפשר שליחת התראות ומידע לשרת ראשי.  .4.27.22
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 פקחים )אפליקציה ניידת( המאפשר:המערכת תכיל מודול    .4.27.23

 או שיוך לאזורים שונים \הגדרה של מספר פקחים בעלי הרשאות צפייה שונות ו .א

 התראות בזמן אמת לטלפונים ניידים של הפקחים .ב

המשוייך   .ג אירוע  עבור  האפליקציה  באמצעות  הערות  והוספת  דיווח  אפשרויות 

 לפקח 

 רישום של תחילת וסיום משמרת של כל פקח  .ד

ראות לפקחים הנמצאים במשמרת פעילה בלבד ולפי האזור הרלוונטי  הקצאת הת .ה

 לפקח )בהתאם לשיוך אזורים שיוגדר ע"י המערכת או במהלך ההתחברות(.

 מערכות מולטימדיה וציוד מוקד .4.28

 מסך תצוגה  ע"ג הקיר  .4.29

 ( 5%  -" )+/55יסופק מסך בגודל  .4.29.1

 LEDפנל  .4.29.2

 24/7/365מותאם לעבודה   .4.29.3

4.29.4. MTBF   שעות עבודה  50,000של המסכים לפחות 

 FULL HD 1920X1080רזולוציה  .4.29.5

 16:9יחס מסך   .4.29.6

 (nits)ניטס   400בהירות מסך לפחות   .4.29.7

 HAZE  40%לפחות    –מניעת השתקפות במסך  .4.29.8

 בכל כיוון   מעלות 178זווית צפייה  .4.29.9

 DPאו  HDMIכניסות   2לאודיו, לפחות    3.5mmאו   RGBכניסת  :כניסות ויציאות וידאו ואודיו .4.29.10

 נשלפות המותאמות למסכים. popupיש לכלול במחיר אספקה והתקנה של זרועות התקנה   .4.29.11

 ביצוע כיול צבעים באמצעים טכנולוגיים, לא תאושר מסירה ללא כיול.  .4.29.12
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4.30.   ( מולטימדיה  כדוגמת    Controller  VideoWallבקר   )NVU   ,NEC  ,VIDISCO  שו"ע ע"י    או  מאושר 

 המתכנן.

המפרט להלן מתאר את הפרמטרים הנדרשים מבקר התצוגה לחדר הבקרה ויתמוך בקיר וידאו הממוקם  

עבור כל מסך    Full HDבתצורת קיר וידאו ובאיכות של     LED   מסכי  8/16באותו מתחם קיר של עד  

רכת השו"ב יגיש המציע  ושליטה באמצעות מסך מפעיל. במקרה של יכולות ניהול קיר וידאו מובנות במע

 את תיאור היכולות ואופן התאמתן לדרישות מפרט זה לאישור המזמין. 

 דרישות כלליות מהבקר  .4.30.1

 .  24/7/  365הבקר יהיה מותאם לעבודה של  .4.30.2

 " . 19הבקר יהיה מותאם להתקנה בארון ציוד של   .4.30.3

פעולת   .4.30.4 כדי  תוך  להיעשות  תוכל  מאווררים  ניקוי/החלפת  כגון  אחזקה  הפסקת  פעולות  ללא  הבקר 

 פעולתו. 

 מחלקת פיתוח זמינה לאינטגרציות ושינויים נדרשים בבקר.  .4.30.5

 לפחות.  50%אפשרות להרחבת כניסות ויציאות של הבקר ב  .4.30.6

  פלטפורמת הבקר .4.30.7

 הבקר צריך להיות מורכב ממחשב תעשייתי.  .4.30.8

יה ניתן  הבקר צריך להיות מודולארי ולתמוך במספר כרטיסי הכניסות והיציאות הנדרשים , אך שיה .4.30.9

 להרחבה גם מבחינת כניסות וגם מבחינת יציאות. 

 . 3.5GHzליבות בקצב שעון של לפחות   XEON  8מעבד של    לבקר יהיה  -מעבד מינימאלי  .4.30.10

 לפחות עם יכולת הרחבה.  16GBשל הבקר יהיה  RAMזיכרון  -זיכרון מינימאלי  .4.30.11

 .  500GBחות  קשיח בקיבולת של לפ   מערכת הפעלה מותקנת על גבי שתי יחידות דיסק .4.30.12

 .  RAID1הדיסק הקשיח מגובה במערך  .4.30.13

 מלא, ניתן להחלפה תוך כדי עבודה  REDUNDANCYספק כוח כפול במצב  .4.30.14

 חיבורי הבקר  .4.30.15

                 1920X1080באיכות של עד   ,HDMI/DVI כניסות מחשבים בחיבור    8לבקר יחוברו    –כניסות   .4.30.16

 ים, חיווט( לכל כניסה. )יש לכלול מחברים, מתאמ  60Hzובקצב של 

ובקצב של         1920X1080ברזולוציה של     HDMIואו    DVIמסכים בחיבור    6הבקר יחבר    –יציאות   .4.30.17

60Hz   .)לכל כניסה. )יש לכלול מחברים, מתאמים, חיווט 
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עם יכולת עבודה נפרדת וגם    משותפת לשילוב    GbEחיבורי רשת אתרנט    2לבקר יהיו    –חיבורי רשת   .4.30.18

 .Teamingבין רשתות או לצורך יתירות 

 תכנת הבקר ויכולותיה  .4.30.19

כגון   .4.30.20 קריטיים  ליישומים  המיועדת  יציבה  הפעלה  מערכת  על  מבוסס  יהיה   Windowsהבקר 

embedded               . 

 התכנה תהיה אינטואיטיבית וקלה לשימוש. .4.30.21

קלדת ועכבר המחוברים לבקר שיש לספקם עם המערכת    )לחלופין, אם  התכנה תאפשר הפעלה עם מ  .4.30.22

 לא נתמך חיבור כזה, יש לספק מחשב הפעלה המחובר לבקר(.

 התכנה תאפשר גם הפעלה ממחשב קליינט מרוחק דרך הרשת בשני אופנים: .4.30.23

 .  ONLINEמול הקיר בזמן אמיתי  .4.30.24

 .OFFLINEבעבודה עצמאית  .4.30.25

 . TOUCHכי המערכת תאפשר תמיכה באמצעות מס .4.30.26

 שנקבע מראש PRESETבחירה של  .4.30.27

 בחירת הצגה של מקור על קיר המסכים  .4.30.28

 במסך  KVMשילוב של קיר המסכים עם מטריצת ה  .4.30.29

התכנה תאפשר צפייה גמישה לחלוטין בכל המקורות או חלקן ובכל גודל ומיקום נדרש על פני קיר   .4.30.30

 המסכים. 

התכנה תתמוך בגריד גמיש שיאפשר למשתמש לנעול חלון תצוגה בגריד מסוים בלחיצת כפתור ע"מ   .4.30.31

 (. Layoutלהקל על הכנת תצוגה ) 

 OVERLAYתמיכה מלאה בעברית לצורך כותרות   .4.30.32

( ואחזורים וכן תאפשר הפעלה אוטומטית  Layoutsהתכנה תאפשר שמירה של מספר רב של תצוגות ) .4.30.33

 תצוגות. ברצף מתוכנן מראש של 

אותם   .4.30.34 לנהל  , ותאפשר למשתמש  ותזהה אוטומטית את המקורות המחוברים לבקר  התכנה תגלה 

 ולצפות בהם על קיר המסכים.

 ויאפשר את הקלטת הזרמת הווידאו  IPהבקר יאפשר הזרמת וידאו של המערכות המוצגות ב   .4.30.35

 VLCהבקר יאפשר תצוגה ושליטה על מחשב אחר ברשת כדוגמת  .4.30.36

 תאפשר שורת הודעות אינטראקטיבית בדרכים הבאות )גם המקביל( תכנת הבקר   .4.30.37

 הטמעה ע"י מחשב מרוחק  .4.30.38
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 הטמעה ישירות מיחידת הבקר .4.30.39

 הבקר יוכל להציג את מקורות צפייה הבאים )כולם או חלקם(: .4.30.40

 או אחרים המחוברים ישירות לבקר  DVIחיבורי  .4.30.41

 )אינטרנט או אינטראנט(.    IPהקיימים על אותו רשת  WEBאתרי  .4.30.42

 לדומא(  IPשל הבקר )מצלמת   IPהקיים על אותו רשת  IPדיאו על וי .4.30.43

 וידאו \קבצי תמונה .4.30.44

 באמצעות התקנת תכנה עליהם. IPמחשבים מרוחקים המחוברים לאותו רשת  .4.30.45

 תיבת הודעות טקסט לכל עמדה. .4.30.46

לאחר ההגשה המזמין שומר לעצמו את הזכות להגיע אל משרדי המציע או לאתר של   המציע לבדיקת   .4.30.47

 בקר הווידאו ומאפייניו.  ואישור

הצעת המחיר כוללת אספקה, מתאמים, מחברים, חיווט, התקנה, הפעלה, חיווט,  הגדרות והדרכה   .4.30.48

 של המערכות. 

 המחיר יכלול תכנות הבקר ע"פ תרחישים אשר יתקבלו מהמתכנן   .4.30.49

 27ו " 24בגודל " LEDמסוג  -מוניטורים לתחנת עבודה ואו למכלולים כמסך ראשי  .4.31

 מיליון צבעים   16.7לפחות  .4.31.1

 IPSפנל  .4.31.2

 5msמהירות תגובה עד  .4.31.3

 ומטה  0.248גודל פיקסל   .4.31.4

 16x9ביחס של 1920x1080רזולוציה של לפחות  .4.31.5

 170/160זוויות צפייה   .4.31.6

 1:5000000יחס ניגודיות  .4.31.7

 לפחות 2m  /cd 250 – בהירות  .4.31.8

 חיבורים : .4.31.9

 HDMI  /DP .א

 נוסף  HDMI  /DPאו חיבור  DVI  /VGA .ב

 VESAתקן  .4.31.10

4.31.11. MTBF 50,000  שעות לפחות 
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 באחריות הקבלן לספק את כל המתאמים הנדרשים להפעלה מלאה של המסך. .4.31.12

 

   FHDמטר ב   60לתשתית של   KVM  (Extender)מאריך  .4.32

,  ATEN  ,CRESTRONיהיה כדוגמת הפתרונות המתאימים לאפיון להלן מתוצרת     KVM- פתרון ה .4.32.1

KRAMER ,GEFEN ,ADVICE  .או שוו"ע מאושר 

  TX/RXהמאריך יורכב משתי יחידות אקטיביות,  .4.32.2

 המאריך יעביר את אותות המקלדת, העכבר  והמוניטור  .4.32.3

 מטר  100למרחק של   לפחות  1920X1080תמיכה ברזולוציית  .4.32.4

  Cat. 6שתי יחידות המאריך יקושרו באמצעות כבל  .4.32.5

 נדרשת תמיכה מלאה באודיו  .4.32.6

 USBאו לחילופין צורב  DISK ON KEYלשימוש של  USB 2יתמוך בחיבור  KVMה  .4.32.7

 לא יתקבל שיהוי בין תגובות  .4.32.8

והדרכה    הצעת המחיר כוללת אספקה, מתאמים, מחברים, חיווט, התקנה, הפעלה, חיווט, הגדרות .4.32.9

 של המערכות, אחריות ושירות.
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 לשליטה על מצלמות טמ"ס ושחזור וידאו USBבממשק  joystickיחידת מקלדת +  .4.33

 המוצעת.  VMS-יסופק מוצר ייעודי לתחום הטמ"ס בעל ממשק מלא עם מערכת ה .4.33.1

לפחות   .4.33.2 תכיל  לביצוע    30היחידה  בו  מהכפתורים  אחד  כל  של  הגדרה  ויאפשר  מוארים  כפתורים 

 ובמצלמות המחוברות לרשת.  VMS-פונקציות נבחרות במערכת ה

4.33.3. ( ניהוג לשליטה על מצלמות  וביצוע זום מצלמות עם    PTZבנוסף על הכפתורים תכיל היחידה מוט 

 עדשה ממונעת( וכן פקד מחוגה לשליטה על מהירות הרצת הווידאו במערכת. 

הקלטות   .4.33.4 הרצת  במצלמות,  שליטה  תאפשר  שיתוכנתו  \קדימההיחידה  נוספות  ופעולות  אחורה 

 בהתאם לדרישות הלקוח. 

וללא    USB בצורה מלאה בממשק    VMS-היחידה תתחבר למחשבי הקליינט של מערכת השו"ב וה .4.33.5

 שימוש בתוכנות צד ג' )למעט דרייברים(. 

 או ש"ע מאושר ע"י המזמין.  Videotecמתוצרת  DCZכדוגמת  .4.33.6
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 מתגי תקשורת  .4.34

 פורטים מנוהל  לריכוזי תקשורת:  8/16מתגי תקשורת  .4.35

 (. Mac address) 2-המתג יבצע מיתוג לפי השכבה ה .4.35.1

 ההתחברות למתג בכל צורה שהיא תדרוש שם משתמש וסיסמא.  .4.35.2

 ויהיה ניתן להקשחה.    10/100/1000כל פורט יתמוך במהירות של  .4.35.3

 בנוסף לפורטים הנדרשים.   SFPיציאות  2לפחות  .4.35.4

 .  IGMP V2מולטיקאסט  המתג יתמוך בניהול קבוצות  .4.35.5

 .  +POEפורטים יתמכו ב  2כאשר לפחות   POE - כל הפורטים יתמכו ב .4.35.6

 מעלות, מיועד ע"י היצרן להתקנה בארונות חיצוניים / בתנאי חוץ.  - 10 –  50טמפרטורת עבודה    .4.35.7

 מתג התקשורת יהיה נתמך בצורה מלאה ע"י מערכת ניטור רשת הביטחון.  .4.35.8

 מול כל הרכיבים המקומיים והמרוחקים. כולל חיבור והגדרת המתג  .4.35.9

 

 פורטים מנוהל  תעשייתי להתקנה בארונות חוץ 8/16מתגי תקשורת  .4.36

 פורטים  לריכוז תקשורת ובנוסף: 8מפרט זהה למתג    .4.36.1

 המתג לא יכיל מאווררים.  .4.36.2

 מותאם להתקנה על פס דין. .4.36.3

 מעלות.  65+ -  30-טמפרטורת עבודה  .4.36.4

 . IP-30המתג יגיע במארז אטום תומך  .4.36.5

 .10Gb -לחיבור תשתיות אופטיות לתמיכה ב  SFP -מחיר המתג יכלול את יחידות ה .4.36.6

  



 רשויות גליל מערבי אשכול 
להקמת מוקד אזורי והצבת אמצעי ניטור טכנולוגיים  11/2020מכרז מס'     

  

 

 

 פורטים מנוהל 24/48מתג מרכזי  .4.37

 (. IP address)  3-המתג יבצע מיתוג לפי השכבה ה .4.37.1

 ההתחברות למתג בכל תצורה שהיא תדרוש שם משתמש וסיסמא.  .4.37.2

 ויהיה ניתן להקשחה.    10/100/1000במהירות של כל פורט יתמוך  .4.37.3

 לחיבור תשתית אופטית.   SFPפורט  4תמיכה ב   .4.37.4

 .  IGMP V2המתג יתמוך בניהול קבוצות מולטיקאסט  .4.37.5

 . POE  -פורטים יתמכו ב  24לפחות  .4.37.6

 מעלות.  -10 –+ 50טמפרטורת עבודה    .4.37.7

 על הקבלן לספק את ההגדרות הנדרשות לעבודה עם הציוד הרלוונטי.   GFEבכל ציוד  .4.37.8

 .  STAR RINGלחיבור אופטיקה תצורת  SFPיחידות   4מחיר המתגים יכלול  .4.37.9

 .10Gb -לחיבור תשתיות אופטיות לתמיכה ב  SFP -מחיר המתג יכלול את יחידות ה .4.37.10

 פורטים מנוהל 24/48מתג מרכזי  .4.38

 (. IP address)  3-המתג יבצע מיתוג לפי השכבה ה .4.38.1

 ההתחברות למתג בכל תצורה שהיא תדרוש שם משתמש וסיסמא.  .4.38.2

 ויהיה ניתן להקשחה.    10/100/1000כל פורט יתמוך במהירות של  .4.38.3

 לחיבור תשתית אופטית.  SFPפורט  4תמיכה ב   .4.38.4

 

   4Gנתב סלולרי  .4.39

  Ethernet 10/100/1000יסופק נתב סלולרי ייעודי לקליטת רצפי וידאו ממתג מקומי באמצעות ממשק   .4.39.1

ישודרו    –  4G-ובהיעדר קליטה סבירה ברשת ה   4Gושידור נתונים אלו אל רשת הסלולר ע"ג רשת  

 . 3G-הנתונים ברשת ה

 . מספקים שונים במקביל SIMכרטיסי  2היחידה תהיה בעלת יכולת לחיבור לפחות  .4.39.2

 ובכל ספקי הסלולר. 3G/4G היחידה תתמוך בכל התדרים המאושרים בארץ עבור רשתות  .4.39.3

 היחידה תהיה בעלת כל האישורים הנדרשים וההגדרות המתאימות להפעלת ציוד מסוג זה בארץ.  .4.39.4

היחידה תכיל יכולות מובנות לניטור טיב ורציפות החיבור הסלולרי בכל אחת מכרטיסי הסים וסוגי   .4.39.5

 מעבר אוטומטי לנתיב הטוב והיציב ביותר. הרשתות, ויבצע
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 אספקת היחידה תכלול את כל הנדרש לקליטת הנתונים באופן תקין בצד המוקד. .4.39.6

 מ' לפחות. 10היחידה תסופק כולל אנטנה חיצונית וכבל באורך של  .4.39.7

 יסופקו ויתוחזקו ע"י המזמין.  SIM-כרטיסי ה .4.39.8
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 ארון ציוד חיצוני יכלול את המערכות הבאות  .4.41

הכוללת המרה כפולה עם עוקף    smart Ups , Onlineמערכת אל פסק נשוא מפרט זה הינה מערכת .4.41.1

שעות לפחות ותותאם לעבודה עם רשת החשמל במקום על    3( אוטומטי לגיבוי של    Bypassפנימי )

מנת לספק חשמל באיכות טובה ורציפה לציוד. המערכת תייצב את מתח הרשת ותמשיך לספק חשמל  

בהזנה מהרשת וכמו כן תגן על הציוד בפני הפרעות ו/או עיוותים במתח הרשת, פגיעת    בזמן הפסקה

 ברק ו/ או כל הפרעה אחרת. המערכת תורכב ממיישר, ממיר ובנק מצברים אטומים ללא אחזקה . 

 המערכת תאפשר העברת חיוויים על מצבה:   .4.41.2

 מתח רשת.   .א

 .  80%ניצול   .ב

הגיעה לרמה של    UPS  -תאפשר כיבוי מערכות מבוקר ואוטומטי כאשר ניצולת ה   Smart  -מערכת ה .4.41.3

90%   . 

 תורכב ממרכיבים עיקריים כדלקמן:  UPSמערכת  .4.41.4

 maintenanceנדרשים מצברים אטומים שלא מחייבים טיפול שוטף    -מצברים   .א

free  המותרים להתקנה בחדר המאויש ע"י אנשים, ללא פליטת גזים וללא צורך ,

שנים לפחות ללא צורך בתחזוקה.    5  -ור מיוחד. אורך חיים נדרש למצברים  באוור

 המצברים ישמרו תמיד במצב טעון. 

ישמש להזנה קבועה של הצרכנים. יוזן במקביל מספק/ מטען )יופעל    - ממיר סטטי   .ב

)כאשר אין אספקת מתח   ז"ח ראשית( או ממצברים  יש אספקת  כמטען כאשר 

 פק(.ראשית ואז ספק/מטען יתפקד כס

ישמש להזנת הממיר או טעינת מצברים. המעבר בין שני המצבים    - מטען/ ספק   .ג

לאספקת   מתאים  מיתוג.  ללא  טעינת    125%יהיה  ויאפשר  הממיר  עומס  של 

 שעות מקסימום. 3מהקיבול המרבי בתוך   -95%המצברים ל

 המערכת על כל מרכיביה תענה למפרטים טכניים להלן:  .4.41.5

 . AC V220/  5%Hz 50+   10% -  5%מתח כניסה      .א

 מתח מוצא     מותאם   .ב

 + בכל התחום.  2%ייצוב מתח       .ג

 + .  5%ויסות מתח     .ד

 .IEC -  146 -ו  1778ULסטנדרט       .ה
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למתחי     .ו מצברים.  של  כוללת  פריקה  למניעת  מהעומס  אוטומטי  ניתוק  הגנות: 

 וזרמי יתר במבוא ובמוצא.

והצגתם( : המערכת בפעולה; עבודה על    VMSת השו"ב/חיוויים )העברה למערכ .ז

גבוה;  מצברים  מתח  נמוך;  מצברים  מתח  המצברים;  על  עבודה   ; רשת   מתח 

 תקלה; עומס יתר; חוסר מתח רשת; טמפרטורת יתר. 

 

 עורקי תקשורת אלחוטיים   .4.42

יותקן עורק תקשורת אלחוטי בטכנולוגיית מיקרוגל או גלים מילימטריים כנדרש בכתב הכמויות.    .4.42.1

(  point-to-multipoint)( או נקודה למספר נקודות  point to pointלנקודה )-ים ישדרו בנקודההעורק 

כנדרש בכתב הכמויות. לא יתקבלו פתרונות המבוססים על שידור מרחבי, שאינו ממוקד נקודתית  

 מרחבי(. WiFi)כגון שידור 

עורקי התקשורת האלחוטיים יהיו מתוצרת יצרן פעיל ומוכר בעל נציגות ישראלית בשלושת השנים   .4.42.2

 ,Radwinהאחרונות ואשר הותקן ואושר במסגרת פרויקטים בגופים מוניציפליים בארץ, כדוגמת  

Siklu, WaveIP. 

את   .4.42.3 ולנהל  לצפות  האשכול  למוקד  שתאפשר  מרכזית  ניהול  תוכנת  תסופק  עורק  כל  עם  כל  יחד 

העורקים האלחוטיים המחוברים למערך. מחיר העורקים יכלול את החלק היחסי של התוכנה וכל  

 רישוי שיידרש לצורך כך. 

 רוחב הפס יהיה כנדרש בכתב הכמויות.  .4.42.4

 ק"מ.  5האנטנות יותאמו לטווח תקשורת של לא פחות מ   .4.42.5

רת העורק, חיבור  מחיר העורק יכלול את כל הרישוי, המתאמים והעבודות הנדרשות להקמת והגד .4.42.6

לאביזרים ולמתגים באתרי הקצה, סנכרון בין עורקים סמוכים והטמעת עורקי התקשורת בתוכנת  

הניהול של העורקים האלחוטיים, ועוד ככל שיידרש לחיבור, הפעלה, התקנה ופעולה תקינה ורציפה  

 של העורק לרבות כל התאמה שתידרש לאורך תקופת ההתקשרות. 

האלחוט   .4.42.7 העורק  אורך   מחיר  ולכל  הפרויקט  אורך  לכל  התקשורת  למשרד  התשלום  את  יכלול  י 

 התקופה בה קיים הסכם שרות ותחזוקה בין המזמין לספק. 
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 סקר תקשורת אלחוטי  .4.43

לבקשת המזמין, המציע יבצע סקר אלחוטי באמצעות סוקר אלחוט מוסמך )שכיר מטעם המציע או   .4.43.1

 קבלן משנה(. 

ביצוע הסקר   .4.43.2 ואופן  לכל  הסוקר  ותכלול  זה,  המערכת המוצעת למכרז  יצרן  להנחיות  יהיו בהתאם 

  gain-הפחות ניתוח שטח טופוגרפי, ניתוח קישוריות בין נקודות ראייה שונות, ניתוח טיב התקשורת ו

הפרעות   וניתוח  בדיקה  המתאפשר,  הסרט  רוחב  ניתוח  והקליטה,  השידור  ביחידות  נדרש 

  2נדרש, בדיקה ואיתור נקודות תקשורת חלופיות )כולל עד  אלקטרומגנטיות לאורך תוואי העורק ה

 נקודות ממסר(. 

של   .4.43.3 ומדוייק  מפורט  לתכנן  האפיינים הנדרשים  כל  ותכלול את  ומלא  באופן מקיף  הבדיקה תבוצע 

כיווני שידור העורקים, אופן העבר הנתונים בין כל אתרי הקצה לבין המוקדים הרלוונטיים, נקודות  

 ן בין עורקים סמוכים. ממסר אפשריות וסנכרו 

 

 מערכת ניטור והגנת סייבר עבור רשת הביטחון .4.44

 תיאור הפתרון הנדרש ודרישות כלליות 

מתן   .4.44.1 תוך  ובקרה  ביטחון  ומערכות  הנתונים  תקשורת  תשתיות  רשתות  על  מתמדת  ובקרה  ניטור 

ברשתות    24/7אינדיקציה   מידע  אבטחת  ואירועי  תפעוליים  ,כשלים  סדרים  לאי  אמת,  בזמן 

 המנוטרות.  

 Out Ofביסוס על יחידת בקר ניטור ואיסוף מידע בודד ועצמאי אשר יותקן בצורה שאינה פולשנית ) .4.44.2

Band( לרשת המוגנת, למען הסר ספק לא יתקבל פתרון פולשני )INTRUSIVE – In Band.) 

במחשבים באותה הרשת, כל זאת בפתרון אחיד    USBניטור וניהול של מבואות המתג ושל מבואות ה   .4.44.3

 במידה ותידרש(.  USB)מלבד הגנת שקעי ה  AGENTועצמאי וללא צורך בהתקנת  

 א צורך בהשבתת המערכת בזמן ההתקנה.השתלבות ברשת הקיימת של הלקוח לל .4.44.4

 ( ותמיכה באינטגרציה עתידית.  Out Of Bandיכיל ממשק גנרי לשו"ב הקיים ) .4.44.5

יכולת מוכחת בגוף ממשלתי/בטחוני אחד לפחות של התקנה והגנה על רשת הביטחון ובקרת   .4.44.6 בעל 

 המבנה. 

ת .4.44.7 הרשת  של  תמידי  ניטור  וביצוע  מבנה  ובקרת  בטחון  ורשתות  למערכות  זיהוי  התאמה  כדי  וך 

 פרוטוקולים גנריים וספציפיים לרשת הביטחון והבקרה. 

הבאה:   .4.44.8 הפרוטוקולים  ברשימת  לפחות  ותמיכה  התנהגויות   ,ONVIF, WSDISCOVERYניתוח 

HTTP, SNMP, HTTPS, SYSLOG, WMI,   DNS, DDNS, FTP, ,MODBUS TCP/IP ,RTCP 
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,RTSP BACKNET  בקרת המבנה שידרשו, למען הסר  וכל פרוטוקול המותאם לרשתות הביטחון ו

 פתרון אשר לא יתמוך בכל הפרוטוקולים המוזכרים לא יאושר.  –ספק 

פתרון    –, למען הסר ספק  Syslog, SNMP,WMIניטור רכיבים והתנהגויות בעזרת פרוטוקולים:   .4.44.9

 אשר לא יתמוך בכל הפרוטוקולים המוזכרים לא יאושר. 

ם ברשת המנוטרת בצורה אוטומטית ברמה פרטנית של  זיהוי וקטלוג אלמנטים, תתי מערכות ורכיבי .4.44.10

 יצרן, דגם, גרסת קושחה, רכיבים קשורים, נפח תעבורה, פרוטוקלי תקשורת ומספר הפניות ברשת. 

מיפוי לוגי ומיפוי פיזי של הרשת המוגנת וכלל האבזרים ותתי המערכות והצגתם בצורה ויזואלית   .4.44.11

 ברורה. 

כל   .4.44.12 על  מוקדם  מידע  מאגר  התנהגות  הכלת  רשת,  תעבורת  מבחינת  התנהגות  ודגימת  ברשת,  רכיב 

( המידע  בסיס  מול  בפרוטוקולים  ו/או  Referenceושימוש  תקינה  התנהגות  לגבי  נתונים  שמכיל   )

 חריגה. 

ניטור בשכבות  .4.44.13 עתידי בפורמט    OSI  4-7יכולת אגירת המידע של  זה לצורך תחקור  ושמירת מידע 

 מוצפן. 

ט ברמה הלוגית והפיזית על גבי מסך הניהול ו/או תוכנת השו"ב, ע"מ  איתור אוטומטי של כל אלמנ .4.44.14

לאפשר בזמן אירוע ו/או תחקיר איתור כל רכיב ו/או תת מערכת בצורה קלה וידידותית וללא צורך  

   ITבידע נרחב בעולמות ה 

המערכת המוצעת תאפשר קורלציה בין הקשרים הלוגים לחיבורים הפיזיים תוך מתן מיקום פיזי   .4.44.15

 ויק ברשת.  מד

, פרוטוקול בשימוש, טקסט  IP,MAC ADDRESSתשאול המידע יבוצע ע"י פרמטרים כגון כתובת   .4.44.16

 חופשי או שילוב בין מספר פרמטרים.

התבססות על מספר חוקים בסיסיים ומתן אפשרות לבניית חוקים המתאימים לסביבה ספציפית   .4.44.17

 ודרישות הלקוח. 

למסך   .4.44.18 התראות  שליחת  של  יכולת  תהיה  אילמערכת  לכתובת  השו"ב  -הניהול,  ולמערכת  מייל, 

 הקיימת.

למערכת תהיה יכולה חסימה אקטיבית באופן אוטומטי של פורט תקשורת בעת זיהוי בשינוי בתצורת   .4.44.19

 המערכת המוגדרת במתג התקשורת או שינוי חיבורי תקשורת ברשת הקיימת. 

שינוי בתצורת המערכת  אפשרות בחירה בין פעולה אקטיבית אוטומטית לבין שליחת התראה בעת   .4.44.20

 המוגדרת במתג התקשורת. 

 המערכת תהיה מודולרית ובעלת יכולת הרחבה עבור גדילת הרשת המנוטרת. .4.44.21
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( ומתן אפשרות ויכולות לניהול מקומי לכל אתר משנה וכן  multi-siteתמיכה בתצורת ריבוי אתרים ) .4.44.22

המשנ אתרי  כל  של  האבטחה  בסטאטוס  וצפייה  התראות  קבלת  ניטור,  תוכנה  יכולת  באמצעות  ה 

 מרכזית במוקד הראשי. 

 ממשקים ואינטגרציות  

בזמן אמת, לאי סדרים    24/7ניטור ובקרה מתמדת על רשתות ביטחון ובקרה תוך מתן אינדיקציה   .4.44.23

 ,כשלים תפעוליים ואירועי אבטחת מידע ברשתות המנוטרות.  

 יצרנים מובילים.  4של לפחות  (AV ENCODERS)ניטור וזיהוי של קידוד וידאו ואודיו  .4.44.24

של יצרנים מובילים, כולל יכולות אינטגרציה מוכחת לפחות ליצרנים    VMSניטור והגנה על מערכות   .4.44.25

 ,EXACQ, AVIGILON, LUXRIOT, DIGIVOD, MILESTONE , AIMETISהמובילים:  

FLIR/DVTEL,MOBOTIX CONTROL CENTER  , iVMS4200 CRISP, ,NICE ,ONSSI. 

 SYNEL, ROSSLARE, AMG  ,APPOLO  ,.LENEL,CRISPניטור והגנה על בקרות כניסה מסוג   .4.44.26

 ( ולפחות משלושה יצרנים מובילים. HMI)בקרים ו   ניטור והגנה על מערכות בקרת מבנה .4.44.27

 ניטור והגנה על מצלמות אבטחה מסוגים שונים כולל אינטגרציה מלאה של היצרנים הבאים לפחות:   .4.44.28

ACTI, ARECONT , DAHUA, SONY , HIKVISION, , INDIGO-VISION, UNIVIEW, 

MOBOTIX, DYNACOLOR, GRUNDIG, VIEWME, VIDEOTEC, SAMSUNG, 

BALTER,AXIS ,BOSCH ,FLIR ,Pelco. 

 . ADAM (Advantech) ,CRESTON,MOXAניטור והגנה על בקרים באינטגרציה מלאה:  .4.44.29

 .EL-FAR ,MAGAL,IDSניטור והגנה על גדרות חכמות באינטגרציה מלאה:  .4.44.30

 .IAI-ELTA, MAGOSניטור והגנה על רדארים באינטגרציה מלאה:  .4.44.31

 .RISCO, PIMAניטור והגנה על מערכות אזעקה באינטגרציה מלאה:  מסוג  .4.44.32

של   .4.44.33 מלאה:   באינטגרציה  אנליטיקה  וידאו  על  והגנה   ,AGENTVI,  TECHNOWARE  ניטור 

BRIEFCAM , DIGIVOD, FLIR ,NEC. 

 . NEC ,ANYVISON ,CORTICAכגון:  AIים ניטור והגנה על מערכות זיהוי פנ  .4.44.34

, משוא"ה, שועל,  MOTOCLOCK  ,CRISPניטור והגנה על מערכות ניהול עיר ומערכות שו"ב כגון:  .4.44.35

FORTIS ,PULSE . 

 . BARIX ,AXISכגון:  IPניטור והגנה על מערכות כריזה ורמקולי   .4.44.36

  LPR.ניטור והגנה על מערכות ומצלמות  .4.44.37

 מולטימדיה ובית חכם. ניטור והגנה על מערכות  .4.44.38

 ניטור והגנה על מערכות ניהול חניון.  .4.44.39
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 ניטור והגנה על בקרי מעליות.  .4.44.40

 ניטור והגנה על מערכות מיזוג אוויר.  .4.44.41

 .  IPניטור והגנה על מערכות טלפוניות ומרכזיות  .4.44.42

 ניטור והגנה על מערכות ניהול תחבורה חכמה. .4.44.43

( של ניהול מבואות  PS NAC -  PHYSICAL SECURITY NACהפתרון המוצע יכיל פתרון מובנה ) .4.44.44

ניטור וניהול מתגים לפחות מתוצרת   המתגים ויתמוך באינטגרציה מלאה במתגים מנוהלים, כולל 

 היצרנים הבאים: 

 ARUBA .א

  JUNIPER .ב

   Korenix .ג

 FortiGate  .ד

 HP .ה

 Cisco .ו

 Planet .ז

ניתוק אוטומטית   התוכנה תכלול מודול אינטגרציה לרכיבי התקשורת הקיימים באתר הכולל יכולת  .4.44.45

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

 מנגנון ניטור וזיהוי תעבורת רשת וניהול מבואות במתגים

וניתוח מעמיק של הנתונים לשם בניית מפות לוגיות ופיזיות, ואפיון כל אלמנט    DPIהפתרון מבוסס   .4.44.46

 באופן פרטני. 

חיבור   .4.44.47 של  אוטומטית  כחסימה  הן  ברשת,  המנוהלים  המתגים  מבואות  על  שליטה  יאפשר  הפתרון 

 שאינו מורשה, והן כהתרעה וחסימה לשיקול המפעיל. 

 המצטבר.המפעיל יוכל לבצע חיתוכים ושאילתות על פי המידע  .4.44.48

 מחוברים USBואביזרי  USBניטור, זיהוי וניהול מבואות   .4.44.49

המתחברים למחשבים ברשת    USBהתוכנה תכלול מודול המאפשר ניתור, ניהול וחסימה של אביזרי   .4.44.50

 המנוטרת.

 .  Whitelist -ו  Blacklistבהתאם לרשימות  USBמודול זה יאפשר ניהול וחסימה של התקן זיכרון   .4.44.51

 שאינו מאושר  לחיבור. USBהמערכת תדע לחסום באופן מידי כל חיבור של התקן זיכרון  .4.44.52

 מוצפנים וניהולם המוגנים בסיסמא.  USBהמערכת תתמוך ביצירת התקני זיכרון  .4.44.53
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 יכולות זיהוי והתרעה 

הפתרון יהיה בעל יכולות זיהוי אירועים חריגים או מעוררים חשד לפריצה או חבלה ברשת, ויתריע   .4.44.54

מפני  על   להגנה  בנוסף  זאת  הקיימות,  הרשת  וכתובות  הרשת,  מתעבורת  כחלק  אלו  מקרים  קיום 

 שאינם מורשים. USB( ושימוש בהתקני זיכרון PS NACחדירה לרשת דרך מבואות המתג )

הפתרון יכלול ניתוח רציף של תעבורת הרשת הפנימית וזיהוי התנהגות לא תקינה של אלמנט נמדד   .4.44.55

(east-west)  הגנה חיצונית ובנוסף(north-south)   בדמות שליטה על מבואות המתגים המנוהלים ועל

במחשבים ובשרתים המהווים חלק מרשת זו, חלק מהיכולות מפורטות    USBניהול התקני זיכרון  

 מטה והינן מנדטוריות: 

 .Port Scanning .א

 . Network discovery .ב

 .  MACשינוי בכתובת   .ג

 . Duplicate IP .ד

 . IPשינוי בכתובת  .ה

 חדשה.  MACהופעת כתובת  .ו

 חדשה.    IPהופעת כתובת  .ז

 חוסר תקשורת של אחד הרכיבים במשך זמן ממושך.  .ח

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

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

 אשר לא בטווח כתובות הארגון.  IPתקשורת עם כתובת  .יא

 אשר לא אושרה.  IPתקשורת עם כל כתובת   .יב

 תקשורת הפרוטוקול תקשורת אשר לא אושר.  . יג

 (.Brute forceניסיון "ניחוש" סיסמא ) .יד

 . web interfaceגלישה לאלמנט קצה ע"י  .טו

 Device Data Changed, Factoryביצוע פעולות שונות על אלמנט הקצה כגון:   .טז

Default, Restart, Privacy mask, Video settings               . 

( באשר הוא באלמנט הקצה ברשת המנוטרת, לרבות  Firmwareעדכון קושחה ) .יז

 ( ועדכון לגרסה זהה. downgrade\rollback(, שנמוך ) upgradeשדרוג    )

 ממשק משתמש



 רשויות גליל מערבי אשכול 
להקמת מוקד אזורי והצבת אמצעי ניטור טכנולוגיים  11/2020מכרז מס'     

  

 

 מודלים שונים, כגון ולפחות: התוכנה תכלול ממשק ניהול מרכזי לפתרון הסייבר המוצע שיכלול  .4.44.56

 אגירת מידע רציפה בזמן אמת. .4.44.57

 (.Forensic analysisניתוח תנועות ) .4.44.58

(, גם אם התוכנה אינה פתוחה  באופן ישיר  pop-upהתראות בזמן אמת, כולל התראות מתפרצות ) .4.44.59

 על צג המשתמש. 

 נתונים עדכניים על תעבורת המידע מרכיבי הרשת השונים. .4.44.60

 ( מתקדמות. queriesנתונים המאוחסנים במערכת באמצעות שאילתות )חיפוש וניתוח  .4.44.61

4.44.62.  Dashboard  .מרכזי לניהול האירועים ברשת, הכולל תצוגה של הסיכונים והאיומים 

 מודול בדיקות לבחינת האיומים השונים.  .4.44.63

ברשת  .4.44.64 הרשת  תעבורת  וסך  אביזר  בכל  הקיימת  הרשת  תעבורת  עבור  אמת  בזמן  גרפיות  תצוגות 

 המנוטרת.

 צוגות גרפיות בזמן אמת של נתיבי החיבורים ותזרימי הרשת ברמת האביזר הבודד.ת .4.44.65

 מיפוי רשת ויזואלי ומפת חיבורי אביזרים )פיזי( ויזואלית של כלל רכיבי הרשת.  .4.44.66

מנוע חוקים גמיש המאפשר למשתמשים הגדרה של חוקים ליצירת התראות תוך שילוב של לפחות   .4.44.67

 שני כללים. 

ברורה בשפה העברית למערכת השו"ב, ללא צורך בהבנת הגנת סייבר מצד  הנגשת ההתרעות בצורה   .4.44.68

 מפעיל המערכת בעת קריאת הנתונים. 

 Indoor - בקר הניטור ואיסוף המידע 

 זמנית. -מתגים שונים בו 7היחידה תהיה בעלת יכולת תמיכה בעבודה של עד  .4.44.69

עד   .4.44.70 של  ניתוח  יכולת  בעלת  תהיה  לדקה    data packets אלף    250היחידה  רשת(  )תעבורת 

(flows/minute.) 

 .OSIבמודל   7היחידה תתמוך באפליקציות פועלות על שכבה  .4.44.71

 לפחות.  V5,V9,IPFIXגרסאות  NetFlowהיחידה תתמוך בפרוטוקול   .4.44.72

 .IPv6וב   IPv4היחידה תתמוך ב  .4.44.73

 . Multi-threadedהיחידה תתמוך בארכיטקטורת  .4.44.74

 מנוהלים.  1Gbps במהירות  RJ45היחידה תכלול שמונה חיבורי רשת  .4.44.75

 . 10Gigaתמיכה במהירות  .4.44.76
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 .SFPחיבורי  4תמיכה בעד  .4.44.77

 (.50Cעד ) (0C)טמפ' עבודה של  .4.44.78

 .40Wattהספק עבודה של עד  .4.44.79

   220VACמתח עבודה  .4.44.80

 . 4A/hזרם העבודה עד  .4.44.81

 .1U Rack Mountמארז היחידה יהיה בתצורת התקנה של  .4.44.82

 

 Outdoor - בקר הניטור ואיסוף המידע 

 היחידה תהיה בעלת יכולת תמיכה במתג בודד.  .4.44.83

עד   .4.44.84 של  ניתוח  יכולת  בעלת  תהיה  )  125היחידה  מידע  חבילות  רשת  packetsאלף  של  בפורטים   )

 (.flows/minuteהתקשורת לדקה )

 .OSIבמודל   7היחידה תתמוך באפליקציות פועלות על שכבה  .4.44.85

 לפחות.  V5,V9, IPFIXגרסאות  NetFlowהיחידה תתמוך בפרוטוקול   .4.44.86

 .IPv6וב   IPv4היחידה תתמוך ב  .4.44.87

 . Multi-threadedהיחידה תתמוך בארכיטקטורת  .4.44.88

 .1Gbpsבמהירות RJ45 היחידה תכלול שני חיבורי רשת  .4.44.89

 תקשורת חיצוניים  היחידה מותאמת להתקנה בארונות .4.44.90

 (.70Cעד ) (10C-)היחידה עומדת בעבודה בתנאי חוץ בטמפ' של  .4.44.91

 .15Wattהספק עבודה של עד  .4.44.92

 .6/12V DCמתח עבודה  .4.44.93

 

 ניהול אתרים מרובים  –תוכנת מוקד מרכזית 

 המערכת תכלול מודול מרכזי לניטור וניהול מערכות ניטור מקומיות הפזורות במספר אתרים. .4.44.94

 מודולרית ובעלת יכולת הרחבה של האתרים נוספים בעתיד. המערכת תהיה  .4.44.95

 מודול הניטור המרכזי יהיה מיצרן מערכת הניטור המותקנת באתרים המרוחקים.  .4.44.96
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(  Control Panel / Dashboardיכולת קבלת התראות בזמן אמת, ריכוז הנתונים בלוח בקרה מרכזי ) .4.44.97

והעדכונים המגיעים ממערכת הניטור המקומית  וצפייה מרוכזת בכל ההתראות, דיווחי הסטאטוס  

 בכל אתר, כולל חומרת ההתראות כפי שהוגדרו במנוע החוקים. 

תתאפשר קבלת חיוויים והתראות אודות אירועים המוגדרים במנוע החוקים של כל אתר, תקלות   .4.44.98

לל  ושיבושי רשת. התראות המערכת יוצגו כהתראה נכנסת באופן זהה להצגתה במערכת המקומית, כו 

 פרטים מלאים לגבי ההתראה.

האתרים   .4.44.99 כל  לגבי  מצטברים  נתונים  תציג  תצוגה  כל  כאשר  שונות,  תצוגות  יכיל  המרכזי  המודול 

 המחוברים.

 תתאפשר הצגת הנתונים במספר תצוגות המרכזות נתונים לפי סוגים, ולפחות בחלוקה הבאה: 

 ות(. יומן אירועים והתראות )כולל יכולות סינון, חיפוש ומיון רשומ .4.44.100

 (, כרטיסיות נתונים, גרפים וכדומה.Pie(  גרפי תרשימי עוגה )Dashboardלוח מכוונים ) .4.44.101

 מפה לוגית ומפה פיזית של קישוריות בין הרכיבים השונים. .4.44.102

חומרת   .4.44.103 התראות,  כמות  לפי  יורד  בסדר  סידור  יאפשרו  המרכזי  המודול  של  המרכזות  הרשימות 

 אירועים, סטאטוס וכדומה. 

יה .4.44.104 הניטור  כל האתרים  מודול  של  צפייה מרוכזת בסטאטוס  ייעודי המאפשר  מכוונים  לוח  בעל  יה 

 המחוברים.

4.44.105. ( מכוונים  לוח  חקירה  Dashboardבאמצעות  לבצע  יהיה  ניתן  בתצוגה,  אחת  בהקשה  המרכזי,   )

 ( לנתונים המתקבלים מהאתר הנבחר וצפייה בפרטים מורחבים.drill downמעמיקה )

(  המרכזי, יוצגו תצוגות ייעודיות  Dashboardצעות לוח מכוונים )בעת ביצוע החקירה המעמיקה באמ .4.44.106

 שיציגו את הנתונים המצטברים של האתר הנבחר בלבד, ולפחות את הנתונים הבאים:

4.44.107. ( מכוונים  אביזרים  Dashboardלוח  תקינות  אבטחה,  סטאטוס  כגון  כלליים  נתונים  של  מרכז    )

 מחוברים, מצב רישוי האתר. 

(  וצפייה  drill downים של המערכת, כולל האפשרות לביצוע חקירה מעמיקה )יומן התראות ואירוע .4.44.108

 בפרטים מלאים של כל אירוע בדומה למתאפשר במערכת המקומית. 

 מפה לוגית ופיזית של האביזרים המחוברים באותו האתר, בדומה למתאפשר במערכת המקומית.  .4.44.109

ורחבים לגבי כל אביזר, התראה, שרת  באמצעות התצוגות המרכזות לעיל, ניתן יהיה לגשת לפרטים מ .4.44.110

 או מחשב שמחוברים למערכת המקומית באתר הנבחר 

 

 מערכות טעינת מצברים  .4.45
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יסופקו   .4.45.1 הכמויות,  בכתב  לדרישות  ובהתאם  המפורט  התכנון  במסגרת  הרלוונטיים  האתרים  עבור 

 לחלק מהאתרים מערכות הזנה מבוססות מצברים.

טעינת המצברים בשעות מסוימות ופריקת הזרם הנטען בשעות  הזנת מערכות אלו תהיה באמצעות   .4.45.2

 אחרות של היום.

 תצורות:  2-יסופקו מערכות טעינת מצברים ב .4.45.3

 .טעינת מצברים בשעות הלילה ממרכזיית תאורה סמוכה לאתר, פריקת המצברים בשעות הלילה •
 . טעינת מצברים בשעות היום מאנרגיית השמש )באמצעות פנל סולרי( •

ורות הנ"ל, יספק הקבלן במסגרת המענה מערכת קומפלט הכוללת את כל הרכיבים  בכל אחת מהתצ .4.45.4

ובתוספת   אתר  לכל  המפורט  לתכנון  )בהתאם  התקשורת  ארון  תכולת  לגיבוי  הנדרשים  והעבודות 

 מההספק המחושב לכל ארון( למשך כמות השעות הנדרשת בכתב הכמויות.   10%יתירות בגובה 

מערכות מנ"מ, המוגדרות ע"י יצרן המערכת ליישום הנדרש )טעינה   יסופקו מערכות ייעודיות להזנת .4.45.5

 ממרכזיות תאורה או שימוש כמקור מתח סולרי, בהתאמה(.

בהצעתו יכלול הקבלן את כל הנדרש לאספקה, התקנה, הפעלה ושילוב המערכת עם ארון התקשורת   .4.45.6

חיצוני למערכת הטעינה חשמל  לוח  חיבור  עבודות  רק(  לא  )אך  לרבות  סולרי  באתר,  פנל  , התקנת 

פריקה עמוקה    maintenance freeבהספק המתאים, זיווד חיצוני לכל רכיבי המערכת, מצברי ג'ל  

)בהתאמה(, בקרי טעינה ורכיבי דיווח על    220v- המיועדים לעבודה עם פנל סולרי או מערכת טעינה מ

ישיר    SNMPבאמצעות כרטיס מגעים יבשים ובקר רשת או באמצעות דיווח    תקלות למערכת השו"ב

מכרטיס רשת בבקר הטעינה של המערכת, ועוד ככל שיידרש להתקנה, הפעלה ושילוב המערכת עם  

 תכולת האתר. 

שעות עבודה רציפה כולל פריקה וטעינה   10,000המערכות שיסופקו יהיו בעלי אורך חיים של לפחות  .4.45.7

 יום. מחזוריים בכל  

וללא תוספת תשלום מצד הלקוח   .4.45.8 יתחזק הקבלן את מערכת הטעינה    –כחלק מתחזוקת המערכת 

שנתית לכל רכיבי המערכות בשטח וכן יחליף, בפריטים זהים וחדשים, -והמצברים, יבצע בדיקה חצי 

ומעלה ביחס    25%- את כל רכיבי המערכת שיתגלו כתקולים או כאלה שהספק העבודה שלהם ירד ב

 היצרן המקוריים. לנתוני  

 עמודי נושא למצלמות  .4.46

 לפחות.   918על כל חלקי העמודים להיות ממתכת מגולוונת עפ"י ת"י   .4.46.1

ביסוס העמודים יבוצע על פי כללי ההנדסה ולפי תיאום הנדסי הקיים בהוראות המ"א תוך התחשבות   .4.46.2

ת הטמ"ס  בגובה העמוד, הקרקע במקום, משקל העמוד, קרבה לכביש ותנועת משאיות, כולל מערכ

וכלל הציוד שיותקן ע"ג העמוד, התאורה והתנגדות הרוח. כל זאת על מנת לספק תמונה טובה ויציבה  

 קמ"ש.   100בעוצמת רוח של   0.2בכל מצב. תנועת העמוד בחלקו העליון לא תעלה על 
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 ס"מ מנקודת העיגון   150ק"ג לפחות בגובה של  250ביסוס העמוד וחתכנו יאפשרו עמידה בלחץ של  .4.46.3

למען הסר ספק מודגש כי לא ניתן במקרים רבים להתקין עבור העמוד ביסוס מלא )כביש צר, קרבה   .4.46.4

האפשרי   המקסימאלי  והביסוס  החומות הקיימות  עם  המשתלב  עמוד  לתכנן  ועל הקבלן  לקברים( 

 בהתאמה לתנאי השטח. 

דית ובזווית   של  יציאת הכבלים בעבור מערכת הטמ"ס והתאורה על גבי העמוד יהיו דרך צנרת ייעו   .4.46.5

135    והתאורה המצלמה  מיקום  לתאורה.  ויציאה  המצלמה  בעבור  יציאות  שתי  העמוד.  מניצב 

 בהתאם לתכנון המפורט.  

מוגן     .4.46.6 פתח  יותקן  העמוד  אותות    Temperבתחתית  כניסת הכבלים, המרת מתחים, המרת  בעבור 

יזית של מפתח או ברגיי בטחון מסוג  וידאו, ויכולת טיפול, פתח זה ייסגר על ידי מכסה הכולל נעילה פ

TORX  . 

 ויחובר למערכת ניהול הביטחון.  Dataגלאי הפתיחה  יחובר לממיר הכולל יכולת העברת  .4.46.7

 הצעת המחיר של העמוד כוללת מניפת קוצים אשר תקשה על טיפוס ופגיעה במצלמה   .4.46.8

 חתך העמוד יהיה  קוני.    .4.46.9

 חברת החשמל לישראל. עמוד המצלמות יהיה מוארק על פי תקני    .4.46.10

 תאורת העמוד תהיה בהתאם לתקנות הרלוונטיות ובעמודים גבוהים בהתאם לתקנות רת"א.  .4.46.11

מחיר העמוד כולל את כלל העבודות: תכנון עמוד, תכנון ביסוס יצור, הובלה, התקנה והרכבה בדיקת   .4.46.12

QA      בזמן מהנדס  אישור  כולל  המפרט  בדרישות  כעומדת  המערכת  לכלל  מהנדס  תכנון  ואישור 

ואישור העמוד ואישור מהנדס קונסטרוקטור על התקנת העמוד בשטח, וכן מניפת קוצים  למניעת  

 טיפוס ומערכת מיגון לחיווי על כל ניסיון פתיחת תא השרות . 

 דרישות כלליות 

 כללי  .1.

ע"י   .1.1. שיבוצעו  ועבודות  שיסופק  לציוד  כלליים"  טכניים  "מפרטים  מגדיר  זה  פרק 

רשימת הדרישות המפורטת בפרק זה מהווה מבחינת המזמין  הקבלן בפרויקט זה.  

את המינימום שהמערכת/ הציוד/ העבודה חייבים לעמוד בהם כדי לאפשר הקמת  

 מערכת בעלת רמה וביצועים הרצויים למזמין. 

ניתן   .1.2. ושבאמצעותו  ובעולם  בארץ  המוכר  ציוד  על  מבוססים  אלה  טכניים  מפרטים 

 הנדרשות.   בצרוף זה או אחר לממש את המערכות 

בסעיפים   .1.3. המפרט,  בגוף  נכללו  זה  בפרק  כאמור  כללי"  טכני  ל"מפרט  בנוסף 

ספציפיים",   טכניים  "מפרטיים  השונים  ציוד  לסוגי  המתייחסים  הרלוונטיים 

 המגדירים את הדרישות מציוד מסוים בלבד. 
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"הכללי" קשורים זה בזה ומהווים מיקשה    -שני המפרטים הטכניים: "הספציפי" ו .1.4.

המג המערכת  אחת  תעמוד  בהן  המזמין,  של  הטכניות  הדרישות  כלל  את  דירה 

 הנדרשת. 

הדרישות הטכניות המפורטות בפרק זה ובפרק הקודם יהוו בסיס לבדיקות הקבלה   .1.5.

 בהן תיבדק עמידת מרכיבי המערכת במפרטים הטכניים. 

ושאר מרכיבי המערכת אשר   .1.6. צנרת  כל הציוד, החומרים, אביזרי התקנות, כבלים, 

הישראלי,  יסופקו   התקנים  מכון  של  הרלוונטיות  בדרישות  יעמדו  הקבלן  ידי  על 

 משטרת ישראל, חברת חשמל, משרד התקשורת, חברת בזק ומכבי אש. 

בזמן הגשת הצעת המחיר לביצוע המערכת המוגדרת במפרט זה נדרש הקבלן לציין   .1.7.

  לכל אחד מהסעיפים של פרק זה באיזו מידה עונה הציוד שלו למפרטים הטכניים 

הדרושים. במידה ותהיה סטייה ממפרטים אלה, חובה עליו לפרט ולנמק סטייה זו   

ולהוכיח כי היא איננה פוגעת בביצועי המערכת, אחרת לא יתקבל הציוד המוצע, עקב  

 אי העמידה בדרישות הטכניות. 

שונים   .1.8. ציוד  פרטי  כאופציה  להציע  השונים  הקבלנים  רשאים  לעיל  לאמור  בהמשך 

במפרט זה, וזאת במידה ולדעתם הציוד המוצע הינו בעל ביצועים  מאלה המפורטים 

הפעולה   עקרונות  ישונו  שלא  בתנאי  זאת  כל  שהוגדרו.  מאלה  יותר  טובים 

 הפונקציונליים של המערכת ולא תהיה פגיעה ברמה הטכנית של הציוד המוצע.  
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 מסמכים ישימים  .2.

 הגדרות  .2.1.

כולו הוזכרו במפורש בסעיפי המפרט  מסמך ישים אשר חלק ממנו ו/או חלקים ו/או   •

 חלק מחייב ובלתי נפרד מהמפרט הטכני.   -השונים יהווה החלק ו/או כולו בהתאמה 

 בכל מקרה שלא הוזכר התאריך, תהיה בתוקף המהדורה האחרונה המעודכנת.  •

שהוזכרו   • מאלו  אחרים  בינלאומיים,  קודים  ו/או  בתקנים  שימוש  תאשר  המזמין 

יין אותם במפורש ויגיש העתקים שלהם להוכחת עמידה  במפרט, רק אם הקבלן יצ

 בדרישות. 

המופיעים   • הספציפיים  למפרטים  הישימים  המסמכים  בין  סתירה  של  מקרה  בכל 

 במפרט תינתן  העדפה לדרישות הספציפיות המפורטות במפרט.

תקנים   • ספציפיים,  טכניים  למפרטים  הישימים  המסמכים  בין  אפשריות  סתירות 

ומיים, קודים וכד' יפתרו תמיד לכיוון הדרישות המחמירות יותר  בינלאומיים או לא

 אלא אם יוחלט אחרת ע"י המזמין. 

על הקבלן להביא מיד לידיעתה של המזמין ו/או המפקח כל סתירה שתתגלה על ידו   •

 בין המסמכים השונים המוזכרים במפרט. 

 
 חשמל  .3.

של:   • ראשית  חשמל  אספקת  באמצעות  תופעל  הנדרשת   50HZ 5%המערכת 

,230VAC 10%    ומערכות רחוב  מתאורת  מצברים  טעינת  מערכות  באמצעות  וכן 

 טעינת מצברים מהשמש )מערכת סולרית(.

ו • חשמל  מלוחות  הפרויקט  לצורכי  לקבלן  תינתן  לעיל  כאמור  חשמל  או  \אספקת 

העומדים   חשמל  קבלני  באמצעות  להתקין  עליו  משם  שיוגדרו.  טעינה   מערכות 

רישיון מתאים, קווי אספקת ז"ח לשאר מרכיבי המערכת.  בדרישות המפרט  ובעלי  

לקבל אישור  יש  גלויה וחלקן בתשתית תת קרקעית.  יהיו בתשתית  חלק מהקווים 

 המזמין לכל קו אספקה. 

התקנת הזנת חשמל הנדרשת למערכת, התחברות ללוחות החשמל קיימים, אספקת   •

י וחברת החשמל לישראל  אביזרים וכל הנדרש יעשו ע"י הקבלן עפ"י כללי התקינה ת"

המזמין    . הבטיחות(  תקני  את  סוטרים  אינם  )אשר  המזמין  אצל  הנהוגים  וכללים 

תגדיר כללים אלה לקראת שלב ההתקנות. העבודה תעשה ע"י חשמלאי מוסמך בלבד  

 שיופעל לשם כך ע"י הקבלן ועל חשבונו. 

או באמצעות  הציוד שיסופק ע"י הקבלן חייב לפעול באמצעות המתח המוגדר לעיל ו/  •

ספקי כוח  ז"ח/ז"י שיסופקו ע"י הקבלן כחלק בלתי נפרד של הציוד, שמתחי עבודתו  

 הוגדרו במפרט. מחירי הספקים יהיו תמיד כלולים במחירי הציוד. 
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ולסוג מערכת   • לחוק החשמל, הרגולציה הרלוונטית למתח  העבודה תבוצע בהתאם 

דין. כל  לפי  הרלוונטיים  המחייבים  והתקנים   החשמל, 

הבודק,   חתימת  כולל  מוסמך,  חשמל  בודק  ע"י  ויאושרו  יבוקרו  החשמל  עבודות 

 בהתאם לחוק ולתקנות עבור כל סוג מתח וסוג מערכת. 

 

 עמידה בתנאי סביבה  .4.

 הציוד שיסופק ע"י הקבלן חייב לעמוד בתנאי הסביבה המפורטים להלן:

 ציוד המותקן בתוך ארון תקשורת . .4.1.

 לפחות.  50C+עד    10C- טמפרטורה: •

 . 75%לחות יחסית עד   לחות: •

 .RFI - ו  EMIעמידה בפני השפעות  •

 . Outdoorציוד המותקן   .4.2.

 לפחות.  50C+עד    -10C טמפרטורה: •

 גשם, שלג, כפור.   •

 קמ"ש לפחות לא יפגעו באיכות המערכות ותפוקתן.  100מהירות רוח  רוחות: •

 95%לחות יחסית של  •

 .RFI - ו  EMIעמידה בפני השפעות  •

  MIL STD, 461-2כלל הציוד חייב לעמוד כנגד הפרעות אלקטרומגנטיות לפי  .4.3.

 הגנות .5.

נכונה   .5.1. לא  בקוטביות  חיבורים  מעבר,  מתחי  יתר,  ממתחי  יוגנו  והמערכות  הציוד 

 והפרעות אלקטרומגנטיות כמפורט להלן: 

 הגנה מחיבור בקוטבית הפוכה תעשה באמצעים אלקטרוניים.   •

 יגרום כל נזק לציוד.  וולט לא   120מתח ישר עד  •

 מילישניות.  50למשך  V 250הציוד יעמוד במתחי מעבר של  •

החוצה   • והמערכות  מהציוד  היוצאים  הקווים  לכבלים    outdoorכל  ומתחברים 

באמצעות   מוגנים  יהיו  וכד'  נל"ן  קווי  בזק,  לקווי  מהמנה,    restorersהיוצאים 

 מתאימים או מעגלים אלקטרוניים נגד פגיעות ברקים.  

דרגות הגנה בפני ברקים. ההגנה תהיה לכל חוט    3כל מעגל משולב יהיה לפחות בעל   •

 מכבלי התקשורת וכל כניסה למעגל מוגן: 

בזרם מעבר    V  600הגנה ע"י שפופרת גז דו כיוונית כלפי האדמה במתח נומינלי של   •

 .  A 5של 
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במקרה  )תלוי בצורך המעגל( שינתק את המעגל    mAפיוז אוטומטי מהיר לצורך של   •

תחזור   הזרם  שצריכת  לאחר  ויחברו  ויחזור  הנומינלי  הזרם  מעל  זרם  צריכת  של 

 לצריכה נורמלית.  

  Aבהתאם למתח המעגל המוגן לזרם של עד    DCדיודת זנר מהירה )טרנזוב( למתח   •

100 . 

הקבלן יציג בשלב התכנון את עמידתה של המערכת בפני פגיעות ברקים. עליו להגדיר    .5.2.

 יש לבצע להוכחת עמידות זו.  את הבדיקות אותן  

השפעות   .5.3. בפני  המערכת  של  עמידתה  את  התכנון  בשלב  יציג  .  RFI  -ו  EMIהקבלן 

עליו להגדיר את הבדיקות אותן    MIL STD  461  -במסגרת הגדרה זו עליו להתייחס ל

 יש לבצע להוכחת עמידות זו. 

 הארקה  .6.

קנית. התנגדות  מצלמות, עמודי נושא ,מסד הציוד ועמדת הבקרה, יוארקו בצורה ת .6.1.

על   תעלה  לא  המרכזית  הארקה  לנקודת  הארקה  הקבלן    0.1חיבורי  באחריות   .

 לוודא כי כל המערכות אשר הותקנו על ידו מאורקות כנדרש ולפי התקן.  

 אמינות ותחזוקתיות  .7.

 אמינות המערכת למשך כל אורך חייה תהיה: .7.1.

MTBF-  :שעות.  40000לפחות   לכל המערכת 

MTBF-  שעות.  100,000לפחות  ציוד בודד:לפריט 

MTTR- :דקות.  45  -לא יותר מ לתיקון תקלות בשטח 

 
אורך חיים נדרש לפעולתה התקינה של המערכת כמכלול שלם וכל אחד מרכיביה   .7.2.

הנו   בודד  ללא    10כפריט  רציפה  מבצעית  פעולה  תובטח  זו  בתקופה  לפחות.  שנים 

לבי בכפוף  זאת  המערכת.  של  ביצוע  במפרטי  הוראות  ירידה  עפ"י  התחזוקה  צוע 

 היצרן. 

הן    plug in units)כל חלקי המערכת יהיו ברי חליפיות מלאה כיחידות "נתקעות" ) .7.3.

 . MTTR -כחלקים בודדים והן כמכלולים שלמים זאת על מנת לעמוד בדרישות ה 

/מכלולים קריטיים שהתקלקלותם   .7.4. /יחידות  ללא תלות ברכיבים  המערכת תתוכנן 

תגרום השבתתם  חלקיה    ו/או  פעולת  או  פעולתה  ולהפסקת  במערכת  ל"שבר" 

 העיקריים. 

 
 שיטת האחזקה   .8.

נדרשת תחזוקה שוטפת מינימלית. טיפול מונע ובדיקה מלאה יידרשו בתכיפות שלא   .8.1.

 חודשים.  6 -תעלה על אחת ל
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 תיקון תקלות בדרג א' יבוצע ע"י אנשי ההפעלה במקום.   .8.2.

 לשיטת אחזקה כנדרש במפרט התחזוקה. המערכת תפעל באמינות מלאה בכפוף   .8.3.

: מפרט לשירות תחזוקה וטיפול    1-כל האמור ליעיל ובנוסף עפ"י המפורט מסמך ה .8.4.

 מונע בהמשך.

 
 דרישות מכניות כלליות .9.

והזיווד שלו    Weather Proofיהיה מסוג    Outdoorכל הציוד המיועד להתקנה בחוץ   .9.1.

 . IP65פחותה, מתקן    יהיה אטום לרטיבות, מים, אבק וחול ברמה שלא תהיה

מכלולים   .9.2. ו/או  יחידות  של  פרוק  תחייב  ולא  ונוחה  פשוטה  תהיה  לרכיבים  הגישה 

 שאינם נוגעים לרכיב המטופל.

מטיפוס   .9.3. יהיו  חיצוניים  מגולוונים.    TORXברגים  יהיו  פנימיים  ברגים  מגולוונים. 

 גודל הברגים ואורכם יקבע בשלב תכנון ההתקנות. 

 שילוט וסימון .10.

מפרטי הציוד במערכת עד רמה של כרטיסים נתקעים יצויד בשילוט מזהה  כל אחד   .10.1.

 בשפה העברית הכולל: 

 שם המוצר.  .10.2.

 מספר קטלוגי של הקבלן.  .10.3.

 מספר סידורי במערכת.  .10.4.

פונקציונלי   .10.5. בשילוט  תלווה  במערכת  תצוגה  יחידת  הפעלה,  יחידת  קצה,  יחידת  כל 

 בשפה העברית אשר יתאר את ייעודה ואופן הפעלתה. 

 התקנות יבוצע סימון מפורט של כל כבל על פי ההנחיות הבאות: במסגרת ה .10.6.

כל כבל או מוליך יסומן לחוד, בשני קצוותיו, עם סימון קבוע שאינו נמחק או נשחק   .10.7.

לאורך זמן והמציין בעברית את התפקיד, סוג, מקום התחלה ומקום הסיום. הסימון  

 יבוצע בהדפסה, הטבעה, צריבה או שרוול מתכווץ. 

 ודות החיבור על פני בלוקי חיבורים למיניהם.יסומנו נק .10.8.

 בכל מקרה של מעברי קיר יסומנו הכבלים משני צידי המעבר. .10.9.

 קונקטורים ומהדקים יסומנו על ידי שלט עם מספר חרוט. .10.10.

סוגי   .10.11. בין  מוחלטת  פיזית  הפרדה  על  הקבלן  ישמור  ההתקנה  עבודות  כל  במהלך 

 הכבלים הבאים: 

 ז"ח.  V230כבלי הזנת חשמל  •

 ז"י(. V32כבלי שמע, פקוד והזנה במתח נמוך )עד  •
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 Asכל הסימונים והשלטים הנדרשים יהיו זהים לאלה המופיעים ב"שרטוטי עדות"  .10.12.

Made    המאפשרת פונקציונלית  בצורה  ברור,  באופן  יבוצע  השילוט  המערכת.  של 

לעקוב אחרי מרכיבי המערכת על פי התוכניות והשרטוטים. איכות השילוט תבטיח  

 ה בשחיקה לאורך זמן תוך כדי שימוש בציוד וביחידות השונות. עמיד

כל פרטי השילוט והסימון יבוצעו בתאום עם המזמין. הקבלן יעביר למזמין לאישור   .10.13.

תוכניות מפורטות הכוללות צורת הסימונים ומיקומם. ביצוע הסימונים יהיה כפוף  

 לאישור המזמין. 

 והשפעות חיצוניות של מזג אויר.  השילוט יהיה עמיד בשחיקה, בבנזין, בשמנים   .10.14.

מערכות ממוחשבות הכוללות מסופים לתצוגה ובקרה מרכזית יופעלו בשפה עברית   .10.15.

בלבד. התצוגה על הצגים, ההדפסה במדפסות והקשר בין המפעיל למערכת יבוצעו  

 בעברית. 

 בכל מערכת שתותקן נדרש הקבלן לסמן את הפרטים הבאים: .10.16.

 שם יצרן המערכת וכתובתו.  •

 המתכנן וכתובתו. שם  •

 שם נותן השרות וכתובתו.  •

 

 אספקה והתקנה של צנרת מתח נמוך  .11.

כל הכנת הצנרת והתשתיות יוכנו ע"י קבלן מערכות הביטחון, הקבלן יפעל לפי הנכתב   .11.1.

 בסעיפים הבאים.  

חלק   .11.2. המערכות.  מרכיבי  בין  כבלים  העברת  לצורך  צנרת   תשתית  יתקין  הקבלן 

 מתשתית זו יהיה תת קרקעי.

המערכת  במקר .11.3. מרכיבי  בין  כבלים  העברת  לצורך  צנרת  התקנת  תוספת  ותידרש  ה 

תוואי   אש.  חסינת  פלסטית  צנרת  הקרקע,  תחת  קבלן  ע"י  תותקן  למבנים   מחוץ 

מ"מ    50הצנרת יהיה בהתאם להנחיות המתכנן או המפקח בשטח. קוטר הצנרת יהיה  

 לפחות.  

ולרדי  .11.4. בתוכניות  המוגדרים  לאורכים  בהתאם  תותקן  אך  הצנרת  הנדרשים,  וסים 

ס"מ. קשירת הצנרת תעשה בחבקים פלסטיים. בכל    60ברדיוס כיפוף מינימלי של  

מ"מ. הצנרת תותקן כך שלא יהיו    3צינור יושחל חוט ניילון שזור למשיכה בקוטר  

 כבלים גלויים במערכת. 

חיבור קטעי צינורות יעשה בעזרת צינור מופה המתאים לסוג הצינור והמיועד למטרה   .11.5.

מ'. בכל פינה    1חיבור הצנרת לקיר יעשה באמצעות חבקים פלסטיים )"שלות"( כל    זו.

 ס"מ מהפינה לכל כיוון.  15של צנרת יש להתקין אה ה"שלות" 
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חיבור קטעי צינורות יעשה בעזרת צינור מופה המתאים לסוג הצינור והמיועד למטרה   .11.6.

 זו. 

סקית אלומיניום חרוטה  קיימא באמצעות ד-בכל קצה הצינור ירשם בסימון ברור ובר .11.7.

או שלט סנדוויץ' חרוט הפרטים על יעוד הצינור ומיקום קצהו השני. הדסקיות או  

 השלטים יחוזקו לכבל באמצעות חבקים פלסטיים. 

במחיר הצנרת יש לכלול את כל העבודה הדרושה להתקנתם כגון חיבור קטעי תעלות,   .11.8.

 קנה. חיזוק לקיר, קשתות והסתעפויות וכל הנדרש להשלמת ההת

במחיר הצנרת יש לכלול את כל העבודה הדרושה להתקנתה כגון שבירת הקירות )גם   .11.9.

בטון(, הכנסת הצנרת, כיסוי חוזר בבטון, הקטעים הדרושים למעבר הקירות, חיבור  

 קטעי הצנרת, חיזוקה לקיר גדר קשתות והסתעפויות וכל הנדרש להשלמת ההתקנה. 

חוסר בקטעי תעלות,   .11.10. של  וכל חלק  בכל מקרה  חיזוקים  זוויות,  סולמות,  מעברים, 

 יושלמו הנ"ל על ידי הקבלן.    -אחר החסר בתשתית הצנרת והתעלות 

 

 אספקה והתקנת כבלים  .12.

המערכת   .12.1. של  מלאה  להפעלה  הנדרשים  הכבלים  כל  את  ויתקין  יספק  הקבלן 

 המתוכננת גם אם אלה לא צוינו מפורשות במפרט. 

ויחבר   .12.2. הארקה  כבלי  יספק  כגון  הקבלן  ידו  על  המסופק  לציוד  אחד  מצד  אותם 

לנקודות   אלה  כבלים  יחבר  השני  ומצד  וכד'  תקשורת  תעלות  מסדים,  מכשירים, 

 הארקה באתר. 

 לפחות.  30%בזמן השחלת החוטים והכבלים יוודא הקבלן השארת רזרבה של  .12.3.

 להלן פרוט דרישות טכניות ביחס לכבלים בה ישתמש הקבלן במערכת:  .12.4.

תוך   .12.5. רשאי  לא  המזמין  אשר  בכבלים  שימוש  מהקבלן  לדרוש  הפרויקט  ביצוע  כדי 

מיוחדת   מחיר  הצעת  יגיש  הקבלן  כזה  במקרה  המקורי.  הכמויות  בכתב  מופיעים 

 לביצוע עבודה באמצעות כבלים אלה. 

לקראת הזמנת הכבלים לפרויקט זה יגיש הקבלן בכתב, נתונים טכניים ודוגמאות   .12.6.

אם אלה נקבעו ע"י המזמין. רק אישור  גם    -כבלים של אשר ישמשו אותו לעבודה  

הכבלים   באמצעות  הפרויקט  את  לבצע  אישור  מהווה  אלה  דוגמאות  לגבי  בכתב 

 המוצעים על ידי הקבלן. 

כל החוטים והכבלים יהיו מותאמים למערכות השונות אותם הם משרתים ויעמדו   .12.7.

 בדרישות התקנים הישראליים לכבלים ועבודות החיווט. 

ש .12.8. כך  על  יקפיד  מסוימת  הקבלן  פונקציה  וחיווט  אחר  בצבע  יהיה  בכבל  זוג  כל 

מתחילתה ועד סופה יבוצע באותו צבע. יש להקפיד על שמירת הקוטביות של הציוד  

 בעת ביצוע החיבורים.
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 המחיר בכתב הכמויות יינתן ע"פ מטר רץ והוא יכלול את המרכיבים הבאים:  .12.9.

 תכנון החיווט הנדרש.  •

 אספקת הכבל הנדרש.  •

 צנרת, תעלות, פירים, ארונות תקשורת, קופסאות מעבר וכד'. השחלת כבלים ב •

זיהוי הזוגות בכבלים וסימונם בשני הקצוות כולל סימון הכבל )מספרו והפונקציה   •

 שלו( ע"י אביזר מיוחד. 

ציפוי הגידים בשני קצוות הכבל בבדיל והלחמת אביזרי חבור כגון נעלי כבל, פינים   •

 ע"י המפקח.  מחברים או אמצעים אחרים אשר ידרשו

חבור הכבל בשני קצותיו לציוד ו/או מסגרות סעף ו/או ארגזי חלוקה ו/או כל אמצעי   •

 אחר אשר יקבע ע"י המתכנן כחלק מתכנון החיווט.

ארונות   • דרך  הקצה  עד  מהקצה  הכבלים  מזוגות  כ"א  של  חשמלית  רציפות  בדיקת 

 תקשורת למיניהן. תיקון תקלות בשעת הצורך. 

 ותוכניות החיווט הכוללות: הכנת רשימות   .12.10.

 תוכניות פונקציונליות.  •

דרך   • פונקציות שונות לאורך כל המערכת  והכבלים ע"פ  דיאגראמת מהלך החוטים 

 לוחות חיבורים ומסגרות סעף.

 תוכנית כבלים.  •

דיאגראמת מהלך על פי הכבלים לאורך כל המערכת דרך לוחות חיבורים ומסגרות   •

 סעף.

 רשימות חיווט.  •

ורישום  רשימת   • הכבל  זוגות  כל  של  פונקציונלי  תיאור  הכוללת  כבל  כל  של  חיווט 

 חיבוריו בשני הקצוות. 

 
 התקנת ציוד   .13.

בכל מקרה גם אם לא פורט אחרת כוללת עבודת ההתקנה הנדרשת את כל פעולת   .13.1.

כבלים,   הנדרשים, העברת  אביזרי ההתקנה  כל  כולל אספקת  יצור, התקנה  תכנון, 

וכ  הפעלה  בדיקות,  אחד  חיווט,  כל  את  להביא  מנת  על  הנדרשים  אחרת  פעולה  ל 

 מפריטי הציוד השונים לפעולה תקינה ומלאה בהתאם למפרטים הטכניים שלו. 

עבודת ההתקנה תבוצע על פי דרישות המפרט ובהתאם לתכנון מפורט של ההתקנות   .13.2.

 אשר יעשה על ידי הקבלן ויאושר על ידי המזמין.

א  .13.3. המזמין  מאת  לקבל  יהיה  חייב  התקנת  הקבלן  של  בשלב  להתחיל  מוקדם  ישור 

 המערכת בשטח. 
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הקיים   .13.4. המבנה  במצב  הפרויקט  במהלך  הקבלן  ע"י  שיגרם  שינוי   ו/או  פגיעה  כל 

)קירות, דלתות, חלונות, צנרת, חשמל, גמר ארכיטקטוני: צבע, טיח, ציפויים וכד'(  

, גדרות  או התשתיות בשטח )צנרת תת קרקעית, קווי טלפון, ניקוז, ביוב, מים, דרכים

וכד'( יתוקן מיידית ע"י הקבלן ויוחזר במדויק לקדמותו, ללא כל תשלום נוסף, אלא  

אם ניתנה לקבלן רשות מפורשת בכתב מאת המזמין לבצע שינויים כאלה כחלק בלתי  

 נפרד של הפרויקט. 

הקבלן ישמור בשלבי ההתקנה על הניקיון בשטח, ברמה שתשביע את רצון המפקח.   .13.5.

וככל שיידרש יפנה הקבלן את כל הפסולת, שיירי ציוד וחומרים    עפ"י הוראת המפקח 

 אחרים הקשורים לעבודתו למקום פינוי פסולת מורשה שיקבע ע"י המפקח. 

הקבלן יספק במסגרת ההתקנות את כל אביזרי העזר אשר לא פורטו במפרט ואשר   .13.6.

 דרושים לצורך השלמת הפרויקט כמוגדר במפרט. 

של כל פריט ציוד שהוזכר    - ן כי עבודת ההתקנה  על מנת למנוע ספק מודגש לקבל .13.7.

כוללות   -במפורש במפרט זה, ושלא הוזכר אך הינו חיוני להפעלת המערכת הנדרשת 

 תמיד את הפעולות הבאות: 

 אריזת הציוד, הובלתו והכנסתו לשטח.  .13.8.

התקנה פיזית של הציוד, הצבתו וקיבועו במקום, אספקה והתקנה של כל הפריטים   .13.9.

וכל היתר הדרוש    -שלא פורטו בנפרד במפרט זה    -ואביזרי חיזוק הדרושים  המכניים  

 להשלמת העבודות המכניות הקשורות בהתקנה זו. 

 התקנה חשמלית הכוללת:  .13.10.

כל פריטי הציוד למקורות   • אספקה והתקנה של כל כבלי החשמל הנדרשים לחיבור 

 חשמל, לוח חשמל, ספקי כוח, לוחות פיצול, שקעים וכד'.

תקנה של כל כבלי הארקה וחיבורם מצד אחד לציוד ומצד השני לנקודות  אספקה וה  •

 הארקה או מוט הארקה מרכזי.

עם   • והגישורים  החיבורים  כבלי  כל  של  והתקנה  אספקה  כגון  כבלים  עבודות 

הנחתם  עצמם,  לבין  השונים  הציוד  סוגי  בין  חיבורים  בקצותיהם,  קונוקטורים 

ת, זיהוי קצוות, חיבור וחיווט בלוחות  בתעלות או קשירתם לסולמות, קשירה לצמו

החיבורים, בארונות ציוד, בשולחנות פיקוד, סימון הכבלים וכד' כל זאת עד שילוב  

 מלא של כל המרכיבים למערכת הפועלת במלואה. 

עבודות מכניות כגון השלמת צנרת ותעלות כבלים, קידוחים בקירות בטון או מחיצות    •

לק ציוד  של  מכניים  חיזוקים  הדרושים  גבס,  מכניים  אבזרים  תקרה,  רצפה,  ירות, 

להשלמת   נדרשות  אך  במפרט  במפורש  מוזכרות  שלא  העבודות  יתר  וכל  להתקנה 

 ההתקנה. 
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ומעברי   • חורים  אטימת  חיזוקים,  נזקים,  תיקוני  צבע,  תיקוני  כגון  גימור  עבודות 

 כבלים, עבודות ניקיון וכל היתר הנדרש להחזיר את הבניין לקדמותו. 

ספציפיות להתקנה של כל פריט במערכת כלולות בפרקים הרלבנטיים של  הדרישות ה .13.11.

 המפרט. 

 חליפות .14.

כל חלקי המערכת פרט לאלה החייבים לעבור עיבוד סופי, התאמה או כיוון מיוחד   .14.1.

המרכיבים   כחלקים  והן  בודדים  כחלקים  הן  מלאה,  חליפות  ברי  יהיו  בשטח, 

 מכלולים.
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   מונעמפרט לשירות תחזוקה וטיפול  -נספח א' 

בהתאם  ולאחריה,  האחריות  בתקופת  יבוצעו  מונע  וטיפול  תחזוקה  שירות,  כי  הצעתו,  במסגרת  מתחייב  הקבלן 

 לתנאים המפורטים כדלקמן:

 :הגדרות .1

הקבלן יבצע את כל העבודות המפורטות להלן במשך תקופת האחריות, כמפורט במסמכי המכרז, וככל שיידרש   1.1

במסגרת   המונע  וטיפול  התחזוקה  שירות  תקופת  כל  האחריות.  תקופת  שלאחר  בתקופה  המזמין  ידי  על 

 . "תקופת השירות" -האחריות ולאחריה תקרא להלן 

 ."השירותים" - המפורטים במפרט זה לעיל יכונו להלן כל השירותים הניתנים על ידי הקבלן ו  1.2

 כל השירותים יינתנו בפריסה ארצית ובעיקר באתרי המנהלה של המזמין.   1.3

הקבלן מצהיר, כי ידוע לו שהמערכת מותקנת ומופעלת כנדבך מרכזי במערך ניטור ואכיפת השלכת הפסולת   1.4

ות ולתחזק את המערכת וליתן שירותי תחזוקה  ברחבי הגליל המערבי. לפיכך, מתחייב הקבלן לבצע את העבוד

במשך תקופת השירות באופן אשר לא יפריע לפעילות השוטפת של המשתמשים השונים במשך תקופת השירות  

ולהישמע להוראות בעלי התפקידים בתחומי פעילותם, וכן לעמוד בהתחייבויותיו למתן שירות ולתקן כל תקלה  

 בהתאם למועדים המפורטים להלן: 

לרשות המזמין מענה טלפוני  החב 1.4.1 נוהל פתיחת קריאת שרות    – רה תעמיד  זמין שיכלול  מוקד 

יום בשנה למעט בערב    365שעות ביממה    24שיאושר ע"י המזמין מראש לקבלת קריאת שירות  

 וביום כיפור. 

)הגדרת הקריאה כבהולה לפי שיקול דעתו של המזמין בלבד   כבהולהשל תקלה שתוגדר במקרה  1.4.2

מקבלת קריאה, והחברה    שעות לכל היותר  4בתוך  ינוי ע"י הקבלן( תגיע החברה  ללא יכולת ש

 תבצע את התיקון והטיפול ברציפות ותוך החלפת מערכות חלופיות.

שתוגדר  לקריאת   1.4.3 תקלה  של  של    כחמורהשירות  דעתו  שיקול  לפי  כחמורה  הקריאה  )הגדרת 

החברה   תגיע  הקבלן(  ע"י  שינוי  יכולת  ללא  בלבד  היותר  8בתוך  המזמין  לכל  מקבלת    שעות 

 . קריאה, והחברה תבצע את התיקון והטיפול ברציפות ותוך החלפת מערכות חלופיות

שתוגדר  לקריאת   1.4.4 תקלה  של  שיקול    כדחופהשירות  לפי  כדחופה  הקריאה  של  )הגדרת  דעתו 

החברה   תגיע  ע"י הקבלן(  שינוי  יכולת  ללא  בלבד  היותר  12בתוך  המזמין  לכל  מקבלת    שעות 

 קריאה, והחברה תבצע את התיקון והטיפול ברציפות ותוך החלפת מערכות חלופיות. 

הגדרת הקריאה כרגילה לפי שיקול דעתו של המזמין    כרגילה  שירות של תקלה שתוגדר  לקריאת   1.4.5

ש  יכולת  ללא  תגיע החברה  בלבד  הקבלן(  ע"י  היותר  24בתוך  ינוי  לכל  מקבלת קריאה,    שעות 

 . והחברה תבצע את התיקון והטיפול ברציפות ותוך החלפת מערכות חלופיות

₪ +   200לידיעה : אי עמידה בזמני התגובה וההגעה כפי המצוינים לעיל יחויב הקבלן בקנס כספי של  

 רש לו ובהתאם לסוג הקריאה. מע"מ לכל שעת איחור בהתאם לזמן ההגעה שנד
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 בתקופת השירות, הקבלן: .2

יתקן כל פגם ו/או קלקול במערכת וכל תקלה בהפעלתה הסדירה והרצופה באופן שבגמר התיקון תהיה   2.1

המערכת בהתאם למפרט המכרז וכפי שפעלה במועד "קבלת המערכת" כאמור בהסכם המכרז, כולל  

 ותחזוקה מונעת וכולל פתרונות חלופיים כמפורט להלן.אספקת חלקי חילוף הדרושים לתיקון 

הפעלת   2.2 לצורך  יידרשו  או אשר  קיימות  יהיו  חדשות אשר  תוכנה  גרסאות  למזמין  ימסור  ו/או  יעדכן 

 המערכת או שיפורה, במשך כל תקופת השירות. 

היעיל  ייתן שירותי תמיכה וסיוע לעובדי המזמין לרבות הדרכה בכל הקשור לתפעול המערכת וניצולה   2.3

 והמרבי. במסגרת ביצוע האמור לעיל, יעמיד הקבלן לרשות המזמין שירותי תמיכה טלפונית. 

 עותקים. האחד יישאר בידי הקבלן והשני אצל נציג המזמין.  2 -ינהל יומן עבודה כמפורט להלן ב 2.4

 הקבלן יטפל בקריאות למתן שירות ואחזקה מונעת בהתאם לנוהל המפורט להלן:  .3

 תקלות:תיקון  3.1

שעות   3.1.1 לאחר  הקבלן.  למשרדי  אלקטרוני  בדואר  או  טלפונית  הודעה  תועבר  תקלה  גילוי  עם 

או    17:00  -  08:00העבודה הרגילות   תועבר ההודעה לתורן באמצעות מכשיר טלפון סלולרי 

 זימון. 

 ההודעה תירשם ביומן התקלות באתר על ידי נציג המזמין.  3.1.2

 ון התקלה.הודעה תירשם במחשב הקבלן למעקב אחר תיק 3.1.3

תיקוני התקלות יבוצעו על ידי הקבלן    -במקביל יוזעק טכנאי האחזקה על ידי משרד הקבלן   3.1.4

 בעדיפות ראשונה. 

גמר ביצוע התיקון ידווח על ידי הטכנאי לנציג המזמין במקום יעודכן מחשב האחזקה על גמר   3.1.5

 ביצוע תיקון.

התקלה, ומסר לו דו"ח    הטכנאי לא יעזוב את האתר בטרם הסביר לנציג המזמין את מהות 3.1.6

 שרות ובו פרטי תיקון התקלה.
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 אחזקה מונעת:  .4

 הקבלן יבצע אחזקה מונעת על פי הוראות והנחיות הספק/היצרן.  4.1

)שישה( חודשים. מרווח    6בנוסף להוראות והנחיות הספק/יצרן הקבלן יבצע אחזקה מונעת, לכל הפחות, אחת   4.2

חודשים ולא יותר    2-חודשים, הווה אומר לא פחות מ  2-4לשנייה תהיה  הזמן בין ביצוע אחזקה מונעת אחת  

 חודשים בין ביצוע אחזקה ומעת אחת לשנייה.  4-מ

הניקיון יכלול ניקוי מכסים, זיוודי   .פעמים בשנה ללא חיוב נוסף 2כמו כן, הקבלן יבצע ניקיון כל המצלמות,  4.3

על   דו"ח  למזמין  ימסור  הקבלן  כן  כמו  בנוסף  עדשות  ממונעות,  למצלמות  כיסויים  הקבועות,  המצלמות 

 הטיפול שבוצע .

הקבלן יודיע לממונה מטעם המזמין בפקס או דוא"ל או טלפון או למפקח מטעמו על ביצוע אחזקה מונעת   4.4

 וע. ימים לפני מועד הביצ  10לפחות 

בגמר ביצוע הטיפול ידווח הטכנאי לנציג המזמין על גמר הטיפול. בכל מקרה, הטכנאי לא יעזוב את האתר   4.5

 בטרם הסביר לנציג המזמין את מהות הטיפול, ומסר לו דו"ח טיפול. 

הקבלן מתחייב להתחיל בביצוע עבודות האחזקה או תיקון התקלה כאמור לעיל, ולהמשיך בביצוע עבודות   4.6

פי    האחזקה או על  עבודות האחזקה,  ביצוע  גמר  על התקלה או  ורצוף עד להתגברות  סדיר  התיקון באופן 

 המקרה, וזאת מבלי לפגוע באמור לעיל. 

 הקבלן ינהל יומן עבודה אשר בו יפורטו הנושאים הבאים: .5

 תיאור התקלה.  5.1

 יום ושעת הודעת המזמין על התקלה.  5.2

 מועסקים בביצוע השירותים. מועד תחילת ביצוע השירותים, שמות נציגי הקבלן ה 5.3

 תיאור אופן תיקון התקלה.  5.4

 מועד )יום ושעה( גמר תיקון התקלה/השירות. 5.5

 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ימסור הקבלן לידי המזמין דו"ח על תיקון התקלה או הטיפול. 

מערכות, אשר במידה וירכשו למען הסר ספק, מוסכם בזאת במפורש, כי התחייבויות הקבלן חולו על כל מערכות ותתי  

התחייבויות לגבי שינויים ו/או עדכונים ו/או שיפורים במערכת,   על ידי המזמין מפעם לפעם מאת הקבלן, וכן יחולו 

 ככל שיתווספו על ידי הקבלן למערכת. 

 ______________     __________________________  

 שם החותם +  חתימה וחותמת הקבלן     תאריך 


