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 14/22מכרז פומבי 

אחזקת מצלמות   מתן שירותיל

אבטחה ומערכות שו"ב למצלמות  

עבור המועצה האזורית אבטחה 

    תמר
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 מסמך 1 למכרז  14/22

   22/14מכרז פומבי מספר 

למתן שירותי אחזקת מצלמות אבטחה ומערכות שו"ב למצלמות אבטחה עבור  

 המועצה האזורית תמר  

 דברי הסבר כלליים והנחיות להגשת הצעות 

 תיאור השירותים הנדרשים תנאים כלליים ו

תמר   .1 האזורית  מטעמה  כן  והמועצה  הסמך  "גופי  בזהמועצה)להלן:  מזמינה  למתן  הצעות  את  "( 

עבור המועצה  למתן  שירותי   למצלמות אבטחה  שו"ב  ומערכות  שירותי אחזקת מצלמות אבטחה 

וביתר מסמכי המכרז  למסמכי המכרז(    5מסמך  )  הכל לפי המפורט במפרט הטכני ,  האזורית תמר

  . "(השירותים)להלן, ביחד: "

. הובלת ציוד  מועצהבאיכות מעולה ובהתאם לדרישות ה  ויהי ועבודות התחזוקה שיסופקו  הציוד   .2

בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, תהיה באחריות ועל    מועצהכל מקום אחר עליו תורה הלמועצה או  

 חשבון הזוכה.  

למסמכי המכרז( וביתר    5מסמך  השירותים הניתנים במכרז, יהיו בהתאם למפורט במפרט הטכני ) .3

ת להלן )מובהר כי אין בפירוט להלן כדאי לגרוע מהפירוט  מסמכי המכרז, אשר מפורטים בתמצי

 שניתן במפרט הטכני(:  

קבוע, כמו כן מובהר כי המציעים מתחייבים לספק את להציע מחיר  במסגרת הצעתם, על המציעים .4

הטכני    והשירותים  המוצרים במפרט  המופיעים  המכרז(  5מסמך  )האופציונאליים  והם    למסמכי 

 החלטתה הבלעדית של המועצה.דרישתה ו יסופקו בהתאם ל

( שתקבלנה ההצעות  30%( וציוני האיכות )70%ההצעות תדורגנה בהתאם לשקלול בין ציוני המחיר ) .5

 בהתאם להוראות המכרז.  

הינה   .6 במכרז  שיזכה  המציע  עם  הבסיסית  ההתקשרות  )להלן:  12תקופת  תקופת "  חודשים 

ל "(, כאשר בתום תההתקשרות זה יתחדש מאליו באותם תנאים    ארבע קופת ההתקשרות הסכם 

"(, אלא אם כן תודיע המועצה  תקופות ההארכהחודשים כל אחת )להלן: " 12תקופות נוספות בנות 

ימים לפני סוף תקופת ההתקשרות או איזה מתקופות ההארכה על רצונה לסיים את ההתקשרות    30

 חודשים.    60רות ותקופת ההארכה לא יעלו על בתום אותה תקופה. בכל מקרה, תקופת ההתקש

 תקופת ריענון טכנולוגיות   .7

 אחת לחצי שנה תקבע המועצה תקופת ריענון טכנולוגיות. .7.1

במהלך אותה תקופה יבחנו על ידי נציגי המועצה,  המוצרים שהוצעו על ידי הזוכה וזאת  

רים/נתמכים יותר  על מנת לעדכן את מלאי המוצרים שהתיישנו טכנולוגית או שאינם מיוצ

על ידי החברה בה הם יוצרו. זאת על מנת להחליפם במוצרים חדשים ומתקדמים יותר, 

 בהתאם לטכנולוגיות הקיימות בשוק בזמן תקופת ההתקשרות ולאורך חיי המערכת. 
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במהלך תקופת הריענון תיבחן גם היכולת לרכוש מוצרים בטכנולוגיות חדשות יותר אשר  .7.2

לדרוש מוצר תחליט . במידה והמועצה המציעעלותם תעמוד במחיר ההצעה המקורית של  

חדש יותר אשר עלותו מקבילה לעלות המחיר המקורי המוצע בהצעה תעמוד לה הזכות  

 לעשות זאת. 

 

 מסמכי המכרז 

 "(:מסמכי המכרזהמכרז המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: "מסמכי  .8

 גשת הצעות דברי הסבר כלליים והנחיות לה -מסמך זה  -  1מסמך 

 

 , על נספחיה: הצעת המציע והצהרתו להשתתפות במכרז - 2מסמך 

 המציע ניסיון  פירוט  –נספח א'   

 טופס פתיחת ספק – 'בנספח 

 תצהיר בדבר היעדר הרשעה ו/או חקירה בעבירות שיש עמן קלון ו/או    –נספח ג'  

 נושאן פיסקאלי                    

 נוסח ערבות בנקאית לקיום ההצעה )ערבות קיום(  - 3מסמך 

 , על נספחיו: מועצהבין הלהזוכה   בין התקשרות  הסכם -  4מסמך 

 אישור על קיום ביטוחים  - נספח א'  

 ערבות ביצוע נוסח  - 'נספח ב

 1976- חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו ל   בהתאם  תצהיר    -   ' נספח ג 

 (SLAהסכם רמת שירות ) - נספח ד'

 נותן השירות הצהרת סודיות של  - נספח ה'

 נותן השירות הצהרת סודיות של עובדי  -נספח ו' 

ז'   מקוריות   -נספח  בתכנות  לשימוש  ליום    התחייבות  עדכניים  מדף  ומוצרי 

   ההתקשרות

 תצהיר בדבר זכויות קנייניות   –נספח ח' 

 תצהיר בדבר העדר זיקה לנבחר או עובד מועצה והיעדר ניגוד עניינים  –נספח ט' 

 

 נוהל אבטחה ודרישות רמת    מחירון, , כולל מסמך הגדרת השירותים )מפרט( -  5מסמך 

 שירות                            

   ההצעה הכספית  -  6מסמך 

 המלצה פורמט    - 7מסמך 

 

 כל המסמכים הנ"ל מהווים יחד חלק בלתי נפרד ממכרז זה.

  ש"ח )שלא יוחזרו בכל מקרה(, במשרדי המועצה   500את חוברת המכרז ניתן לרכוש בתמורה לסך של   .9

  אשראי בטלפון   , או באמצעות תשלום בכרטיס 09:00-15:00ה' בין השעות    - שבנווה זוהר, בימים א'  

. בנוסף, ניתן לעיין במסמכי  PDF, והרוכש יקבל את מסמכי המכרז במייל בפורמט  08-6688855/6

  ובאתר האינטרנט  09:00-15:00המכרז, ללא תשלום, במשרדי המועצה, בימים א' עד ה' בין השעות 

   .http://ma-tamar.org.ilשל המועצה 

. היציאה לסיור  ברחבי המועצהיתקיים השירותים להכרת אזור ביצוע  מציעים   יסיוריתקיימו שני  .10

ישיבות(  תהא   )חדר  המועצה  יתקיים    10:00  בשעה  ,27/11/2022  תאריךבמבניין  השני  והסיור 
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תנאי חובה להשתתפות    ולכל אורכו הינ  אחד  השתתפות בסיור  .0010:  בשעה  , 04/12/2022תאריךב

 .במכרז

   סף תנאי 

בתנאי    במועד הגשת הצעתו למכרז  בעצמו  העומדשהינו יחיד או תאגיד  רשאי לגשת למכרז מציע   .11

 הסף המצטברים הבאים:   

 . כדין במדינת ישראל אזרח ישראלי או תאגיד הרשוםהמציע הינו  .11.1

בתחום מערכות פרויקטים של שדרוג ו/או הקמה  3המציע ביצע )התחיל וסיים( לפחות  .11.2

CCTV  מבוססותPOE  IPמרובות אתריםמצלמות 50בעלי לפחות  ,ומערכות מתח נמוך ,  

 . 2019-2021, בין השנים בכל פרויקט  בעלת מערכת ניהול מרכזית

ה ומתח נמוך בהיקף  כקבלן התקנות מערכות מצלמות אבטח ניסיון מוכח בעל מציעה .11.3

 . ₪2019-2021 כולל מע"מ, לפחות, בין השנים   1,000,000כספי מצטבר של  

 .תוטכני ותמיכה  לקבלת קריאות טלפוני  ל זמינות  המציע בע  .11.4

 . בנוסח הנדרש במסמכי המכרז מקורית בנקאיתהצעתו למכרז ערבות צירף ל המציע .11.5

    .הלהפצת פק מורשהסבמערכת המוצעת או ות היוצרים המציע הינו בעל זכוי  .11.6

 .רכש את מסמכי המכרזהמציע  .11.7

על ניהול פנקסי  בתוקף  אישור  ובעל    לצורך מע"מבע"מ    או חברה  הינו עוסק מורשה  המציע .11.8

חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות  

 . 1976 –מס( התשל"ו 

המציע ו/או בעל זיקה אליו נעדר הרשעות בפסק דין חלוט, בעבירות לפי חוק עובדים זרים   .11.9

. אם הורשע  1976  –ולפי חוק שכר מינימום בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  

האמורים   החוקים  לפי  עבירות  משתי  ההרשעה    -ביותר  ממועד  לפחות  אחת  שנה  חלפה 

האחרונה. היעדר הרשעה כאמור יחול גם לגבי בעלי השליטה במציע ומנהליו הבכירים וכל  

אחד ממורשי החתימה במציע. כמו כן, המציע עומד בדרישת חוק עסקאות גופים ציבוריים  

 . ובדים עם מוגבלויותנוגע להעסקת ע ב

 .המציע השתתף בסיור מציעים .11.10

 ערבות בנקאית לקיום ההצעה 

לצרף להצעתו ערבות בנקאית מקורית, אוטונומית ובלתי   מציעלהבטחת קיום הצעתו למכרז על כל   .12

בנוסח המצורף כ בנק ישראלי,  )להלן:   10,000למסמכי המכרז, בסך של    3מסמך  מותנית, של   ₪

, אולם המועצה תהא רשאית להורות  25/01/2023 ערבות הקיום תהיה בתוקף עד"(. ערבות הקיום"

 למציע להאריך את תוקפה בחודש נוסף, והמציע יהיה חייב להאריכה בהתאם. 

תואמת לנוסח  ערבות מקורית  אשר  על המציע להקפיד הקפדה יתרה על כך שערבות הקיום תהיה   .13

ותוקף הע גובה  וכי  יהיו בדיוק כפי שנדרש שם, ללא כל סטיות המצורף למסמכי המכרז,  רבות 
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עלול להביא    צירוף ערבות שלא בנוסח הנדרש  אוו/אי צירוף ערבות כלל  )כלפי מעלה או כלפי מטה(.  

 לפסילת ההצעה על הסף.

במידה   .14 הערבות  את  לחלט  רשאית  תהא  תנאי    והמציעהמועצה  פי  על  בהתחייבויותיו  יעמוד  לא 

כן תהא המועצה  ו ו/או ימנע מהארכת תוקף הערבות כמפורט לעיל.  המכרז ו/או יחזור בו מהצעת

  14לחלט את ערבות הקיום במידה והמציע אשר נשלחה אליו הודעת הזכייה, לא חתם בתוך  רשאית  

יום ממועד ההודעה על הזכייה על ההסכם ו/או לא צירף את כל המסמכים הנדרשים ו/או לא עמד  

 רז. בהתחייבות כלשהי הכלולה בתנאי המכ

ערבויות הקיום יוחזרו למציעים אשר לא זכו במכרז עם מתן ההודעה על אי זכייתם. ערבות הקיום   .15

למציע אשר הצעתו זכתה במכרז תושב לו לאחר חתימתו על ההסכם וצירוף כל הטפסים והמסמכים  

 הנדרשים, לרבות ערבות ביצוע. 

 שאלות הבהרה  

  ,לבדוק את כל מסמכי המכרז לפני הגשת הצעתם, לוודא כי המסמכים מובנים להם  ציעיםעל המ .16

 הכנת הצעתם.  שם די הצורך ללהם לוודא שאינם סותרים אחד את השני וברורים 

בכל שאלה או הבהרה שתידרש למציע בקשר עם תנאי המכרז ו/או אם ימצא המציע סתירות ו/או   .17

יהיה   ו/או אם  אי התאמות  ו/או  על  שגיאות  כלשהו,  סעיף  של  למובנו  כלשהו בקשר  למציע ספק 

בדוא"ל  לרכזת וועדת המכרזים במועצה  בלבד, את שאלותיו    WORDהמציע להפנות בכתב בפורמט  

michrazim@ma-tamar.co.il 16:00  11/12/2022  םוזאת עד לא יאוחר מיו . 

באמצעות דואר    באחריות המציע לקבל אישור של המועצה בדבר קבלת שאלות הבהרה שיועברו .18

פניה שלא נתקבל לגביה אישור    בדוא"לאו    08-6688880אלקטרוני, בטלפון: )לא אוטומטי(.  חוזר 

, תשובות לשאלות הבהרה כאמור, ככל שתינתנה, תינתנה  קבלה כאמור, תיחשב כאילו לא התקבלה

או   לתשובות  משמעות  או  תוקף  כל  יהיו  לא  המכרז.  מסמכי  את  שרכש  מי  לכל  ותשלחנה  בכתב 

 לדברים שיאמרו בעל פה.  

על השאלות להיות מנוסחות באופן ברור, ענייני ולכלול במסגרת השאלה את מספר העמוד, מספר   .19

ותוכן הסעיף אליו   מתייחסת השאלה. במסמך השאלות תצוין באופן ברור כתובת הדואר  הסעיף 

 האלקטרוני למתן התשובות. 

מקצתן,    תמתחייב  האינ   המועצה .20 או  כולן  ההבהרה,  שאלות  על  לא    לרבותלענות  היותן  מחמת 

 ברורות, לא ענייניות או בעלות הפניה שגויה אל מסמכי המכרז. 

הב  מועצה ה .21 דעתה  שיקול  פי  על  רשאית,  עדכונים,  תהא  שינויים,  המכרז  למסמכי  להכניס  לעדי, 

תוספות ותיקונים, בין אם במענה לשאלות המזמינים ובין אם מיוזמתה, וזאת עד למועד האחרון  

להגשת ההצעות למכרז. שינויים, עדכונים, תוספות ועדכונים כאמור ישלחו אל כלל המציעים אשר  

תובות הדואר האלקטרוני אותן ימסרו בעת  אל כמאת המועצה  את מסמכי המכרז    קיבלו לידיהם

 מסמכי המכרז.  קבלת

 

 

 אופן הגשת ההצעות
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ן המועצה  מחלקת רכש, מכרזים והתקשרויות בבנייאת ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים שב  .22

. הצעה שלא  12:00עד השעה    25/12/2022  שבנווה זוהר. המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום

תמצא בתיבת המכרזים ביום ובשעה האמורים, מסיבה כלשהי, לא תידון. אין להגיש את ההצעות  

  בכל דרך למעט הגשה פיזית. הצעות שיתקבלו בדרכים אחרות לרבות פקס או דוא"ל לא יתקבלו. 

 .  המציעים רשאים להיות נוכחים בפתיחה 13:00בשעה   25/12/2022 תיבת המכרזים תיפתח ביום 

על המציע לצרף להצעתו את כל מסמכי המכרז ואת כל המסמכים והאישורים המפורטים להלן,    .23

ולהגיש הצעתו במעטפה סגורה, שעליה מצוין מספר המכרז, לתיבת המכרזים בבניין המועצה בנווה  

,  חתומים על ידו 4המצ"ב כמסמך    הסכםכאשר כל העמודים של מסמכי המכרז, לרבות הזוהר,  

כ  עמודבתחתית  זו  ל  וחתימה  המכרז  במסמכי  לכך  המיועדים  במקומות  חתם  שהמציע  ולאחר   ,

בשני    ווגש)למעט ההצעה הכספית( יההצעה  כל מסמכי  אומתה על ידי עורך דין )במידה ונדרש(.  

ההצעה הכספית תוגש במעטפה   .העתקים לא כרוכים וכן על גבי מדיה דיגיטלית )דיסק און קי(

 . כמפורט להלן נפרדת,סגורה 

 :יל, יש לצרף את כל המסמכים הבאיםלע 23לחוברת המכרז, כשהיא חתומה כאמור בסעיף   .24

המצ"ב  הצהרת .24.1 ידי    2מסמך  כ  המציע  על  חתומה  כשהיא  נספחיה,  על  המכרז,  למסמכי 

להצעה את הנתונים המוכיחים את עמידתו    נספח א'המציע, לאחר שהמציע מילא בה וב

וחתם על תצהיר    להצעה את פרטיו  נספח ב'איכות הצעתו, מילא ב ואת    11.2-11.5בתנאי סף  

ו/או נושאן פיסקאלי, בנוסח   ג' על אי הרשעה ו/או חקירה בעבירת שיש עמן קלון   נספח 

 ; 2למסמך 

קיום  .24.2 כבנוסח    ערבות  בגובה    3מסמך  המצורף  המכרז,  עד   10,000למסמכי  ובתוקף   ₪  

25/03/2023 

24.3. ( שירות  רמת  כ)(,  SLAהסכם  ד'המצורף  ידי  (4מסמך    הסכם ל   נספח  על  חתום  כשהוא   ,

 ;המציע במקום המסומן לכך 

 (; 4מסמך  הסכםל  נספח ז')התחייבות לשימוש בתכנות מקוריות  .24.4

נספח ) הצהרה על היותו בעל זכויות היוצרים במערכת המוצעת ו/או ספק מורשה להפצתה .24.5

 ; (4מסמך  הסכםל' ח

 ; (4מסמך  הסכםל נספח ט') לאיתור ניגוד עניינים  תצהיר .24.6

על המציע לצרף אסמכתאות בדבר הפעלת מוקד שירות טלפוני המספק מענה אנושי בשעות   .24.7

טכנית    08:00-17:00הפעילות   ביממה    24ותמיכה  או    7שעות  באמצעותו  בשבוע,  ימים 

 ; לתנאי הסף( 11.4באמצעות קבלן משנה מטעמו )בהתאם לסעיף  

 ; אישור עוסק מורשה .24.8

 ; 1975  –לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו מס במקור בתוקף אישור על ניכוי  .24.9

תצהיר חתום על ידי מורשי החתימה של המציע, מאושר ומאומת על ידי עורך דין, בדבר  .24.10

לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,   ובדבר העסקת עובדים עם מוגבלויות קיום דיני העבודה

 ; (4מסמך  הסכםל ג' נספחכ) המצ"ב בנוסח   1976- תשל"ו
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ורשומות לפי   .24.11 ניהול פנקסי חשבונות  חוק  אישור תקף מפקיד שומה או מרואה חשבון על 

 ; 1976-ו התשל", )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום מס( עסקאות גופים ציבוריים

 הרשאה בכתב מיצרן/ מפיץ או יבואן ציוד המצלמות להתקנת הציוד המוצע על ידו; .24.12

)אם וככל שנשלחו למציעים על ידי    חתום על ידי המציע  תשובות לשאלות הבהרהמסמך   .24.13

 המועצה 

 פרוטוקול סיור מציעים;  .24.14

(, כשהוא חתום על ידי המציע. על המציע  הסכםל  'אנספח  טופס האישור על קיום ביטוחים ) .24.15

ללא כל מחיקות, שינויים (  לאחר שבדק אותו מול חברת הביטוח שלו)לחתום על טופס זה  

. מובהר, כי בשלב הגשת ההצעה אין צורך להחתים את חברת הביטוח על  הסתייגויות  או

 טופס האישור על קיום ביטוחים, וחתימתה תידרש אך ורק ממי שיוכרז כזוכה במכרז. 

 את האישורים כדלקמן: גם  מציע שהוא תאגיד יצרף  .24.16

דין .24.16.1 עורך  ידי  על  חתום  חשבון  אישור  רואה  ושמות  /  החתימה  זכויות  בדבר   ,

 . על הצעה זוהמציע המוסמכים לחתום בשם 

 התאגיד;של התאגדות ה מסמכי  .24.16.2

תדפיס מעודכן נכון למועד הגשת ההצעה, של רישום התאגיד מרשם החברות /   .24.16.3

 רשם השותפויות, לרבות רישום בעלי המניות / השותפים;

מציע ואינה ניתנת להעברה העתק קבלה על רכישת מסמכי המכרז. הקבלה תהיה על שם ה .24.17

 בין המציעים השונים. 

יש לצרף את האישור והתצהיר הנדרשים בהתאם    בשליטתאם המציע הוא עסק   .24.18 אישה, 

 . 1992-ב לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב 2לסעיף  

  להשתתפות ( את הצעתו הכספית  המכרזלמסמכי    6מסמך  )  הכספית  ההצעה  במסמך  למלא  המציע  על .25

להגיש    ההצעה  מסמךאת    .במכרז יש  המציע  ידי  על  ונחתם  שמולא  לאחר  במעטפה הכספית, 

  , אותה יש לסגור ולהכניס לתוך מעטפת ההצעה. על שתי המעטפות, החיצונית והפנימית, נפרדת

 . 14/22יש לרשום את מספר המכרז 

  ם הסכהמציע אינו רשאי לבצע שינויים ו/או מחיקות ו/או תוספות במסמכי המכרז, לרבות בתנאי ה  .26

ולרבות בטופס האישור על קיום ביטוחיםו/או בנספחיו . המועצה תהא רשאית לקבל או לפסול  , 

הצעה שנעשו בה שינויים ו/או מחיקות ו/או תוספות כאמור, לבקש ו/או לקבל הבהרות ו/או הסברים  

על פי שיקול דעתה הבלעדי    ו/או מסמכים ממציע/ים וכן להתעלם מכל שינוי או תוספת כאמור, הכל

 והמוחלט, ולמציע לא תהיינה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה. 

מובהר, כי מסמכי המכרז הנם רכוש המועצה בלבד, ולמציע אין כל רשות להעתיקם או לעשות כל   .27

 שימוש בהם, אלא לצורך הגשת הצעתו למכרז.  

 אופן דירוג ההצעות וקביעת ההצעה הזוכה 

 איכות.  30%מחיר,  70%ות תיבחנה ותדורגנה בהתאם למשקלות הבאים: ההצע .28
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 בחינת ההצעות והערכתן תתבצע בארבעה שלבים, כדלקמן: .29

 בדיקת עמידת ההצעות בתנאי הסף של המכרז;   שלב א':

 חישוב ציוני האיכות;   שלב ב':

 חישוב ציוני המחיר;  שלב ג':

 ירוגן.  חישוב הציונים הכוללים של ההצעות וד שלב ד':

 בחינת עמידה בתנאי הסף  –שלב א'  .30

שלא    המועצה הצעה  המכרז.  במסמכי  שהוגדרו  כפי  הסף,  בתנאי  עומדות  ההצעות  האם  תבדוק 

תעמוד באיזה מתנאי הסף תיפסל, ולא תעבור לשלבים הבאים. מציע שהצעתו נפסלה בשלב כלשהו  

יקבל הודעה על כך לאחר בחירת הזוכה. יובהר, כי המציע מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה  

 ה.  ו/או תביעה בעניין ז

 חישוב ציוני האיכות –שלב ב'  .31

ועדת הסף  בתנאי יעמדו  שהצעותיהם מציעים .31.1 יהיה   ,בחינה יעברו לבדיקה של  שהרכבה 

ומנהלת מחלקת רכש מכרזים מנמ"ר המועצה קב"ט המועצה סגן קב"ט המועצה    כדלקמן:

התראה  מובהר כי המועצה יכולה לשנות את הרכב וועדת האיכות ללא מתן    . והתקשרויות

 למציעים וזאת בהתאם לשיקול דעתה. 

מסמך יינתן על פי הנתונים שימלא המציע ב הציון  .מהציון הכולל  30%האיכות מהווה   ציון .31.2

א'  2 המציע)  נספח  ניסיון  פי  פירוט  על  וכן  להצעה  שיצורפו  והאסמכתאות  ההמלצות   ,)

או לוודא  שומרת לעצמה את הזכות לאסוף    . המועצה ראיונות שייערכו על ידי וועדת הבחינה

המציע לניסיון  הקשור  נושא  בכל  דעתה  נתונים  שיקול  פי  על  נוספות,  לרבות  בדרכים   ,

    .ובקשה לקבלת הבהרות בנוגע להצעה פניה ללקוחותיו באמצעות 

המועצה תודיע למציעים על מועדי הראיונות, אשר ייערכו לאחר מועד פתיחת ההצעות, זמן   .31.3

 ש.  סביר מרא

 

 

 חישוב ציוני האיכות ייערך באופן הבא:  .31.4

 ניקוד לקריטריון קריטריון 
המציע הינו בעל הרשאה בכתב מיצרן/ מפיץ או יבואן ציוד המצלמות   1

  4נק' סך הכל  5  עד להתקנת הציוד המוצע על ידו, בגין כל הרשאה

 (יש לצרף אסמכתאות) הרשאות

20 

  ותחזוקה פרויקטים של שדרוג/ הקמה המציע ביצע )התחיל וסיים(   2

  50של מערכי מצלמות אבטחה ומערכות מתח נמוך בעלי לפחות 

הנדרש   מעל SLAאשר כללו עמידה בשירותי  מצלמות בכל פרויקט

 פרויקטים 4נק', סך הכל  5 עד  בתנאי הסף, בגין כל פרויקט

20 

 35 ומקצועיותו התרשמות אישית מהמציע על ניסיונו, אמינותו   3

 25 נק'*   5המלצות, כל המלצה עד  5  עדהמלצות מלקוחות,  5

 (.7*  ההמלצות יינתנו על גבי פורמט ייעודי במכרז )מסמך  
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נקודות עלולה להיפסל   65הצעה שלא תקבל ציון מינימאלי לאיכות בסך  * מובהר בזאת כי  

 כבר בשלב זה, הכל בהתאם לשיקול דעת וועדת האיכות.

 חישוב ציוני המחיר –שלב ג'  .32

באמצעות חלוקת    יחושבמכלל ההצעה(    70%)אשר מהווים  חישוב ציוני המחיר של ההצעות   .32.1

השירות השנתי ומחיר השירות האופציונאלי שיוצעו בהצעה הזולה ביותר המחיר ההצעות  

והכפלת הוצאה המתקבלת ב )כאשר התעריף הזול ביותר יקבל את מלוא    100  - הנבחנות 

, כאשר המחיר יחולק  הנקודות ביחס לשירות הרלוונטי והיתר ביחס אליו באופן לינארי(

 לשני פרמטרים: 

 משקלול ההצעה.  60%אשר מהווה  -שירותי שנתי   .א

 בהתאם לנוסחה שלהלן: 

 ביותר הזולה מחיר ההצעה     X   60=  שירות שנתימחיר 

 מחיר ההצעה הנבחנת                      

 

 משקלול ההצעה.  40%אשר מהווה  –שירות אופציונאלי  .ב

 בהתאם לנוסחה שלהלן: 

 ביותר  הזולה מחיר ההצעה      X   40=   שירות אופציונאלימחיר 

 מחיר ההצעה הנבחנת                                            

 

 ציון שני הפרמטרים שלעיל יהוו את סך הציון הסופי של המחיר. 

 

 

 חישוב הציונים הכוללים של ההצעות ודירוגן  –שלב ד'  .33

לאחר קביעת ציון האיכות וציון המחיר של ההצעות, תקבע המועצה את ציון ההצעה הכולל,   .33.1

 כדלקמן:  

 +    ציון האיכות                                                               =  ציון המחיר    הציון הכולל

 

שתי  .33.2 שבו  במקרה  במכרז.  הזוכה  כהצעה  תוכרז  ביותר  הגבוה  הכולל  הציון  בעלת  הצעה 

במכרז זה, תינתן    הצעות יקבלו את הציון הכולל הגבוה ביותר, תיערך בין המציעים הגרלה.

ך שבמידה והציון הכולל של אותו ספק מקומי יהיה נמוך בעד  עדיפות לספקים מקומיים כ 

כזוכה    5% מקומי  ספק  אותו  של  הצעתו  תוכרז  ביותר,  הגבוה  הניקוד  בעלת  ההצעה  מן 

תאגיד    או  במכרז )ספק מקומי: יחיד אשר הינו תושב המועצה על פי רישומי משרד הפנים
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תושב המועצה על פי רישומי  לחוק החברות( הינו    268שבעל השליטה בו )כהגדרתו בסעיף  

 ההצעה.    משרד הפנים במועד הגשת

או לדחות    , , שומרת המועצה לעצמה את הזכות לקבל כל הצעה שהיאלעיל  על אף האמור  .33.3

את כל ההצעות, לרבות ההצעה בעלת הציון הכולל הגבוה ביותר, להפסיק ו/או לבטל את  

והמוחלט, ולמציע לא תהיה כל  המכרז ולעשות כל פעולה אחרת על פי שיקול דעתה הבלעדי  

טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המועצה ו/או מי מטעמה בגין כך. כמו כן שומרת לעצמה  

המועצה את הזכות לנהל משא ומתן עם המציעים, כולם או חלקם )בין בטרם ההתקשרות  

 ואף להתקשר עם שני מציעים בו זמנית.   ,עם הזוכה ובין לאחריה(

בתוך  ,  ההזוכ .  תועל קבלת הצע  הותודיע לזוכ   במכרז  כהזתאשר    ההצע המועצה תקבע את ה .33.4

. ההסכםלו דבר זכייתו, ימציא למועצה כל מסמך הנדרש לצורך ביצוע  היוודעיום מיום  14

 (. 4מסמך להסכם )' בנספח ערבות הביצוע המצורפת כבכלל זה, ימציא הזוכה למועצה את 

 כללי 

בתוקף למשך   .34 עד שיחתם    90ההצעה תישאר  או  שנקבע להגשת ההצעות,  ימים מהמועד האחרון 

. למועצה תהא זכות להאריך את תוקף ההצעות בעד  מבניהם על ידי המועצה, לפי המוקדם ההסכם

, ובמקרה כאמור יאריכו המציעים את תוקף ערבות  חודשים נוספים בהודעה בכתב למציעים  ארבעה

   אם. הקיום שלהם בהת

המועצה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לתקן טעויות אריתמטיות בהצעה,   .35

להמציא   מציע  מכל  לדרוש  חסר,  מסמך  ו/או  מידע  כל  להבהיר  ו/או  להשלים  מציע  מכל  לדרוש 

, לבוא בדין ודברים  תםמסמכים הדרושים לצורך הבהרת ההצע ואסמכתאות, אישורים, המלצות  

 ע, בכתב או בעל פה, ביחס לפרטי הצעתו וכל אי בהירות הקשורה אליה.  עם כל מצי

בהגשת הצעתו מוותר המציע ויתור סופי ומוחלט על כל טענה בדבר אי הבנה, אי ידיעה, פגם או מום   .36

, לרבות סבירותם. סעיפים שכוונתם לא ברורה די הצורך, יש לבררם  המכרזבאיזה מתנאי או מסמכי  

 .16סעיף במראש, כאמור 

  ההסכם , לרבות בתנאי  המכרזהמציע אינו רשאי לבצע שינויים ו/או מחיקות ו/או תוספות במסמכי   .37

ו/או בנספחיו. המועצה תהא רשאית לקבל או לפסול הצעה שנעשו בה שינויים ו/או מחיקות ו/או  

ם  תוספות כאמור, וכן לבקש ו/או לקבל הבהרות ו/או הסברים ו/או מסמכים ממציע/ים, וכן להתעל

הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ולמציע לא תהיינה כל  ומכל שינוי או תוספת כאמור,  

 טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה. 

תהיה המועצה רשאית להציג    במכרזמסכים המציע לכך, כי במקרה בו יזכה    למכרזבהגשת הצעתו   .38

צעתו כוללת פרטים חסויים, יציין את  את הצעתו בפני מציעים אחרים. במידה והמציע סבור כי ה

הדבר מפורשות בהצעה, תוך סימון הפרטים החסויים לדעתו. יחד עם זאת מובהר, כי שיקול הדעת  

אחרים למציעים  שייחשפו  ההצעה  מתוך  הפרטים  להיקף  באשר  והמוחלט  באשר    ,הבלעדי  ו/או 

 לקיומו/ם של פרט/ים חסוי/ים בהצעה מסור למועצה.  

הנם רכוש המועצה בלבד, ולמציע אין כל רשות להעתיקם או לעשות כל    המכרזי  מובהר, כי מסמכ  .39

 .  למכרזשימוש בהם, אלא לצורך הגשת הצעתו 
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של   .40 במקרה  אותם.  ולהבהיר  המכרז  מסמכי  ביתר  האמור  על  להוסיף  באות  זה  מסמך  הוראות 

ויחולו הוראות מסמך סתירה או אי התאמה בין הוראות מסמך זה לבין יתר מסמכי המכרז, יגברו  

 .זה



12 

 

 22/14למכרז   2מסמך 

 

 /2214 להשתתפות במכרז מס'והצהרת המציע הצעה 

בזאת  מזמינה  ה "(  המועצההמועצה האזורית תמר )להלן: " להתקשר עם    את יעים בזמצ  ,אנו הח"מ .1

, הכל לפי המפורט  אחזקת מצלמות אבטחה ומערכות שו"ב למצלמות אבטחה הצעות למתן שירותי

הטכני "  5מסמך  )  במפרט  ביחד:  )להלן,  המכרז  מסמכי  וביתר  המכרז(  "  השירותים למסמכי 

   ."(המערכתו"

כי   .2 בזאת,  מצהירים  הכלליים  אנו  ההסבר  בדברי  כהגדרתם  המכרז  מסמכי  כל  את  בעיון  קראנו 

על כל    ,(5מסמך  )  הטכני   פרטוהמ  (4ך  מסמ)  ו על נספחי  הסכםות ה וההנחיות להגשת הצעות, לרב

תנאי הסף להגשת  תנאיהם ופרטיהם, מצהירים ומתחייבים כי הבנו את כל מסמכי המכרז, לרבות  

ו השירותתנאי  הצעה  לנו,  ,  יםמתן  שנדרשו  השאלות  כל  את  העשויים  שאלנו  הגורמים  את  בחנו 

ובהתאם לכל אלה ועל פיהם  אות שתהיינה כרוכות בכך עבורנו  וההוצ  יםמתן השירותלהשפיע על  

הצעתנו את  המכרז  ביססנו  תנאי  כי  ומתחייבים,  מצהירים  אנו  למכרז  הצעתנו  הגשת  בעצם   .

לרבות בהירותם    מקובלים עלינו וכי לא תהיה לנו כל טענה, דרישה או תביעה בעניין תנאי המכרז,

 ו/או סבירותם.   

לדברי ההסבר הכלליים   11 תנאי הסף של המכרז, כמפורט בסעיףאנו מצהירים כי אנו עומדים בכל  .3

 למסמכי המכרז(.  1מסמך )

  מכרז הנשוא שירותים  כי ברשותנו המומחיות, הידע והניסיון הדרושים לשם ביצוע ה  , אנו מצהירים .4

וכי הצעתנו  בהתאם למסמכי המכרז, באיכות הגבוהה ביותר ולשביעות רצונה המלאה של המועצה,  

ל  תאגיד( ע של הינה בגדר הסמכויות, הכוחות והמטרות שלנו )במקרה  ומתן השירותים על פיה זאת 

 שלנו.  פי מסמכי היסוד

כי הצעה זאת מוגשת בתום לב וללא כל קנוניה, קשר או הסכם עם כל מציע אחר     ,נו מצהיריםא .5

 לאותו מכרז.    

מילוי התחייבויותינו  תשולם לנו בכפוף ל  השירותים  התמורה עבורבמידה ונזכה במכרז,  כי    ,ידוע לנו .6

 המפורטים בו. ( ועל פי תנאי התשלום  למסמכי המכרז 4 ךמסמ)  הסכםהוראות הבהתאם ל

תחום  ב לזוכה  בלעדיות  מתן  ו/או ל  מסוים  התקשרות להיקף    ת מתחייב  האינ   מועצהו כי הנ ידוע ל .7

 השירותים נשוא המכרז.  

על ידי המועצה,    נו, בשלמותם, כפי שהומצאו להסכםאת מסמכי המכרז, לרבות ה  את בז  פיםמצר  ואנ .8

לדברי    24סעיפים    נו, וכן את כל המסמכים שצירופם נדרש על פי  כאשר כל העמודים חתומים על ידי

ובלתי   זה, אנו מצרפים להבטחת קיום הצעתנו ערבות בנקאית אוטונומית  ההסבר למכרז. בכלל 

 למסמכי המכרז.    3מסמך חוזרת, בנוסח המצ"ב כ

ליתן לה    יםמתחייב  והננ  י חוזרת, ובמידה ותתקבל על ידי המועצההצעתנו זו הנה בלתי הדירה ובלת .9

לשביעות רצונה  ו  ולהוראות נציג המועצה  , בהתאם לתנאי המכרז את השירותים )כהגדרתם לעיל(

מהמועד בו הוכנסה לתיבת המכרזים    נוזו תעמוד בתוקפה ותחייב אות  ההצע.  של המועצההמלא  

ע אחר על ידי המועצה או עד חלוף שלושה חודשים מהמועד  או עם מצי  נו עימ   הסכםועד חתימתו של  

ידוע לנו כי המועצה רשאית להאריך    האחרון להגשת הצעות במכרז, לפי המוקדם שבין המועדים.
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, ובמקרה כאמור אנו מתחייבים להאריך את תוקף  פיםנוס  חודשים  ארבעהעד  את תוקף ההצעות ב

 ערבות הקיום שלנו בהתאמה, ולהמציא למועצה ערבות קיום מתוקנת.  

  ינו על כך הודעה, יהיה על  נומסר לייום מיום שת   14תזכה במכרז, הרי שתוך    נו כי אם הצעת  נו,ידוע ל .10

. בכלל  הסכםצועו של הלחתום על מסמכים ולהמציא מסמכים על פי דרישתה של המועצה לצורך בי

ר על קיום ביטוחים )בנוסח המצ"ב  את טופס האישו  להמציא למועצהזה ידוע לנו כי יהיה עלינו  

נספח בנוסח המצ"ב כ)  וכן ערבות ביצוע  (, כשהוא חתום על ידי חברת הביטוח שלנוהסכםל  'אנספח  כ

  ₪.  20,000 של , בסך(הסכםל 'ב

כי למועצה שמורה הזכות לקבל כל הצעה שהיא או לדחות את כל ההצעות, לרבות ההצעה  ידוע לנו  .11

לקבל את ההצעה    ת מתחייב  האינ הגבוהה ביותר; לנהל משא ומתן עם מי מהמציעים; וכי המועצה  

עמנו תהווה    הסכםידוע לנו כי רק חתימת המועצה על    ביותר ו/או הצעה כלשהי.  הזולההכספית  

 צד המועצה. התקשרות מחייבת מ

כמו כן, במידה ונחזור בנו מהצעתנו ו/או שלא נמציא את המסמכים שיידרשו מאיתנו כמפורט בסעיף   .12

לעיל ו/או לא נעמוד באיזו    למסמכי המכרז דברי הסבר כללים והנחיות להגשת הצעות  1מסמך  ל   24

ת לחלט את  מהתחייבויותינו על פי מסמכי המכרז וכיו"ב, מכל סיבה שהיא, תהיה המועצה רשאי

ערבות הקיום שלנו ו/או לבטל את זכייתנו ו/או להתקשר עם המציע שידורג אחרינו ו/או לנקוט בכל  

 פעולה אחרת על פי שיקול דעתה של המועצה. 

אנו מתחייבים לעמוד בכל דרישות המועצה במסגרת מסמכי המכרז על נספחיהם, ולמלא אחריהם   .13

 במלואם.  

מפורטת בהצעת המחיר    מתן השירותים בהתאם למסמכי המכרזהתמורה המבוקשת על ידינו עבור   .14

המכרז(  6מסמך  ) ההצעה  נפרדת  סגורה   במעטפה  המצורפת  , למסמכי  מעטפת  לתוך  המוכנסת   ,

   .הכללית

ת במלואה ורשאית ליישם חלקים  ידוע לנו כי המועצה אינה חייבת לקבל את ההצעה הכספיכמו כן,   .15

   .ממנה

גופי הסמך של  תוכל להסב את ההסכם לכל ו/או חלק מ   המועצהידוע לנו, כי במידה ונזכה במכרז,   .16

   .המועצה ללא תשלום נוסף ו/או הגבלת

מהווים את התמורה  המפורטים בהצעת המחיר  תמורה  ההרינו להצהיר ולהתחייב בזאת כי סכומי   .17

מכרז זה ולרבות כל שירות או הבלעדית והיחידה בעבור אספקת כל מכלול השירותים הנכללים ב

ו/או החזר כלשהו    ,דרישה אחרת העולים ממכרז זה זכאים לכל תשלום  נהיה  וכי פרט לכך לא 

 .מהמועצה

בנקיבת   .18 כי  נוספת,  דרישה  או  טענה  סייג,  כל  ללא  בזאת,  מצהירים  שבהצעת    תעריפיםההננו 

להשפיע בעתיד על הצעתנו וזאת, הבאנו בחשבון את כל הגורמים המשפיעים ו/או עשויים  המחיר

ההארכה   תקופות  כל  ולמשך  וההסכם  המכרז  תקופת  כל  ולמשך  מהכלל  יוצא  כל  ללא 

 האופציונאליות הנכללות בהם.
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 ולראיה באנו על החתום:

 

 ___________________  שם המציע   _____________  תאריך 

 ___________________  כתובת    

 ___________________  ת.ז / מס' תאגיד     

 ___________________  מס' טלפון     

 ___________________  מס' פקס     

 ___________________  חתימת המציע      

 

 

 :אישור עו"ד

 

, מאשר כי ה"ה _____________________________ חתמו בפני  ___עו"ד___אני הח"מ, ____  

על ההצעה דלעיל ועל כל המסמכים המצורפים לה וכי הם מורשי חתימה מטעם _______________  

 "( וכי בחותמם על ההצעה דלעיל הם מחייבים את המציע. המציע " -)להלן  

   ________________  __________________  __________________

 חתימה  שם תאריך  
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 2נספח א' למסמך 

 המציע ניסיונו של  פרטי

 מלא את הטבלאות שלהלן. , על המציע לולבחינת איכות ההצעה לצורך בדיקת עמידת הצעתו בתנאי הסף

פרויקטים של שדרוג ו/או הקמה    3לפחות  בביצוע  )תנאי סף( על המציע לפרט את ניסיונו    11.2בהתאם לסעיף  

מצלמות, מרובות אתרים    50ומערכות מתח נמוך, בעלי לפחות  POE   IPמבוססות    CCTVבתחום מערכות  

 :2019-2021בעלת מערכת ניהול מרכזית בכל פרויקט, בין השנים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   שם הלקוח 
 פירוט מהות השירות

 שדרוג/הקמה

מספר 

 המצלמות

מועדי 

תחילת וסיום  

השירותים  

 )חודש+שנה( 

 אצל הלקוח  פרטי  איש קשר

1. 

    
 שם:__________________

 טלפון:________________

 תפקיד:_______________

2. 

    
 שם: __________________ 

 טלפון:________________

 תפקיד:_______________

3. 

    
 שם: __________________ 

 טלפון:________________

 תפקיד:_______________
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בביצוע פרויקטים )התחיל וסיים( של שדרוג ו/או הקמה  את ניסיונו  (  על המציע לפרט  2)  31.4בהתאם לסעיף  

אשר כללו עמידה    מצלמות בכל פרויקט  50של מערכי מצלמות אבטחה ומערכות מתח נמוך בעלי לפחות  

 :מעבר לתנאי הסף  SLAבשירותי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
שם הלקוח  

 ותיאורו 

 פירוט מהות השירות

 שדרוג/הקמה

מספר 

 המצלמות

מועדי 

תחילת וסיום  

השירותים  

 )חודש+שנה( 

 פרטי  איש קשר אצל הלקוח

1. 

    
 שם:__________________

 טלפון:________________

 תפקיד:_______________

2. 

    
 שם: __________________ 

 טלפון:________________

 תפקיד:_______________

3. 

    
 שם: __________________ 

 טלפון:________________

 תפקיד:_______________

4. 

    
 שם: __________________ 

 טלפון:________________

 תפקיד:_______________
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 כספיבדבר מחזור  הצהרה

 :הרינו להצהיר כדלקמן

)לא כולל    ₪     1,000,000-מחזור הכנסות בסך שאינו נמוך מ  למציעהיו    2021עד    2019הרינו להצהיר כי בשנים  

 :  ע"פ הפירוט הבא  במצטברכקבלן התקנות מערכות מצלמות אבטחה ומתח נמוך בהיקף מע"מ( 

 .₪ ____________________ היה בסך של 2019המחזור הכספי של המשתתף בשנת 

 .₪ ____________________ היה בסך של 2020המחזור הכספי של המשתתף בשנת 

 .₪ ____________________ היה בסך של 2021המחזור הכספי של המשתתף בשנת 

 ____________________ המציעחתימת  

 אישור רואה חשבון 

 וכרואי החשבון שלו, ביקרנו את הצהרת (,  להלן: "המציע")לבקשת _______________________ 

אחריותנו היא    .המציעהמשתתף בדבר ניסיון בביצוע עבודות כמדווח לעיל. ההצהרה הינה באחריות הנהלת 

 .לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו

בסכומים    ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות

הצגה מטעה מהותית.    להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"לובמידע שבהצהרה וזאת במטרה  

לדעתנו בהתבסס על ביקורתנו הצהרה זו משקפת    .אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו

וביחס    הצהרת המשתתף בדבר היקף עבודות בשנים הרלבנטיות  באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את

 .הצהרת המשתתףל  להערת "עסק חי" 

 בכבוד רב, 

 ________________________  _______________________     ________________________ 

 תאריך                                                 שם + משפחה                                חתימה + חותמת
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 2' למסמך בנספח 

 טופס פתיחת ספק 

 

 ___________________________________________________________  הספק:שם 

 ____________________  תיק ניכויים  ___________________  מספר עוסק 

 

 כתובת למשלוח דואר ופרטי התקשרות 

 

 רחוב _______________ מספר בית _________ מספר דירה ________ עיר ___________  

 או לחילופין ת.ד. ________________ עיר ____________________    מיקוד __________

 ________________  פקס _________________    ________________  פלאפון  טלפון 

 ________________________________________________________   מייל -כתובת אי

 

 אישורים 

 )חובה(אישור מצורף  ______  __________________ תוקף אישור ניהול ספרים 

 )חובה(אישור מצורף  ________________________    תוקף אישור ניכוי מס 

 )חובה(אישור מצורף   כן/לא  עוסק פטור 

 

 פרטי חשבון בנק 

 ___________________________________ מספר הבנק  ___________  שם הבנק 

 ___________________________________ מספר הסניף ___________  שם הסניף 

 ____________________________ מספר חשבון __________________   שם החשבון

 : צילום שיק/אישור בנק )חובה(אסמכתא מצורפת 

 

 חובה למלא את כל הפרטים הנדרשים 

 

 

 ___________________________ חתימת המציע:  
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 נספח ג' למסמך 2

 תצהיר בדבר היעדר הרשעה ו/או חקירה בעבירות שיש עמן קלון ו/או נושאן פיסקאלי

   

 תאריך: __/__/__ 

 לכבוד 

 מועצה אזורית תמר  

 

 הנדון: תצהיר בדבר היעדר הרשעה ו/או חקירה בעבירות שיש עמן 

 קלון ו/או נושאן פיסקאלי 

 

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

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

 

ע.ר.   ח.צ./   / ח.פ.  זיהוי/  מס'   _____________ המציע  כי  בזה  ומתחייב  מצהיר  הנני 

" )להלן:  הורשעו  המציע ____________________  לא  ממנהליו  מי  ו/או  בו  השליטה  מבעלי  מי  ו/או   )"

בעבירות שיש עמן קלון ו/או בעבירות שנושאן פיסקאלי, כגון אי העברת ניכויים, אי דיווח לרשויות המס, אי  

זולת אם חלפה תקופת ההתיישנות, לפי חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים,   מתן קבלות רשמיות וכד', 

   ;1981-התשמ"א

 

מי שהוא בעל זכות הצבעה באסיפה הכללית או בעל הזכות למנות דירקטורים    –"בעל שליטה"    –בתצהיר זה  

 או את המנהל הכללי במועצה, ככל שהמציע הינו תאגיד. 

 הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

 

                                       

 ___ת.ז.:____________ חתימה _____________ שם: ___________

 

 

 אישור עורך הדין על הצהרת והתחייבויות המציע לעיל: 

אשר   במשרדי  בפני  הופיע/ה  ביום:___/___/___  כי  מאשר/ת  עו״ד  הח״מ_____________,  אני 

שזיהה/תה   מר/גב'____________________  בישוב/עיר____________  ברחוב________________ 

וכי    ה על ידי ת.ז.  עצמו/ אמת  להצהיר  עליו/ה  כי  שהזהרתיו/ה  ואחרי  אישי,  באופן  לי  /המוכר/ת 

 יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

 

   

 חתימה + חותמת                  מספר רישיון                
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 מסמך 3 למכרז  14/22   

 

  

 נוסח ערבות בנקאית לקיום ההצעה

 

 לכבוד 

 מועצה אזורית תמר  

 זוהר, ד.נ. ים המלח  - נוה 

 

 אדונים נכבדים, 

 

 ערבות מס'__________ הנדון: 

 

 

שקלים חדשים(    פיםאל  ת עשר)ובמילים:    ₪  10,000הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של  

לבין    2022נובמבר    "(, בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן בין מדד חודש  סכום הקרן)להלן: "

 "(. הפרשי ההצמדה המדד הידוע ביום התשלום )להלן: " 

 

לפי דרישתכם הראשונה בכתב וללא טענות ומענות, כל סכום או סכומים בגבולות  אנו מתחייבים לשלם לכם,  

)להלן:    _________________ מאת  לכם  להגיע  עשוי  או  המגיע  הצמדה  הפרשי  בתוספת  הקרן  סכום 

אשר הוצא על ידיכם, וזאת מבלי שתצטרכו להוכיח, לבסס או לנמק    14/22"( בקשר עם מכרז מס'  החייב"

 ם או סכומה.את עילת דרישתכ

 

אנו נשלם לכם את הסכום האמור תוך שבעה ימים מקבלת דרישתכם, בלי שיהיה עליכם לבסס את דרישתכם  

 או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב. 

 

 , ועד בכלל.25/01/2023ך ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה ועד לתארי

 

 ניתנת לביטול ואיננה ניתנת להסבה או  להעברה. ערבות זו היא בלתי חוזרת, אינה  

 

 

 

 בכבוד רב,  

 

 בנק __________  

 סניף _________  
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 22/14למכרז   4סמך מ

 למתן שירותים   הסכם

 . 2022בחודש _________,  הר ביום ________ו שנערך ונחתם בנווה ז

 מועצה אזורית תמר  בין : 

 869100מנווה זוהר, ד.נ. ים המלח  

 מצד אחד       "( מועצהה )להלן: " 

 

 )ח.פ. ____________(  _________________ לבין: 

 מ _______________  

 מצד שני   "( נותן השירות"  :)להלן 

 

"  והמועצה הואיל  )להלן:  תמר  שמספרו    "(המועצההאזורית  פומבי  מכרז  )להלן:    14/22פרסמה 

הצעות  "(  המכרז" שירותי  לקבלת  למצלמות  אחזקת  למתן  שו"ב  ומערכת  אבטחה  מצלמות 

)אבטחה הטכני  במפרט  המפורט  לפי  הכל  המכרז    5מסמך  ,  מסמכי  וביתר  המכרז(  למסמכי 

   (."התוכנה או " "המערכת" ו"השירותים)להלן, ביחד: "

  , והכל למועצההשתתף במכרז וזכה בו, והוא מקבל על עצמו ליתן את השירותים    נותן השירותו והואיל

ובמתכונת המתוארת    מועצה הסכם זה לשביעות רצונה של הו  מסמכי המכרז  בהתאם להוראות

 להלן; 

בהתאם לתנאים המפורטים  למתן השירותים    נותן השירותמעוניינת להתקשר עם    מועצהוה והואיל

 ; להלן

וכ  ,מצהיר  השירות נותן  ו והואיל הוא בעל הכישורים, האמצעים  וביכולתו  וכי  לקיים אחר  ח האדם, 

 , הכל בכפוף להוראות הסכם זה;ותהנדרש והתחייבויותי 

 :לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן

 מבוא .1

  הבאים:  הסכםוכן נספחי ה והצעת נותן השירות למכרז, מסמכי המכרזיצורפו  הסכםל .1.1

 אישור על קיום ביטוחים  -נספח א' 

 נוסח ערבות ביצוע  - נספח ב'

 1976- חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו ל   בהתאם  תצהיר      -   נספח ג' 

 (SLAהסכם רמת שירות ) - נספח ד'

 נותן השירות הצהרת סודיות של  - נספח ה'

 נותן השירות הצהרת סודיות של עובדי  -נספח ו' 

 התחייבות לשימוש בתכנות מקוריות   -נספח ז' 

 תצהיר בדבר זכויות קנייניות   –נספח ח' 
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 תצהיר בדבר העדר זיקה לנבחר או עובד מועצה והיעדר ניגוד עניינים  -נספח ט' 

 

 נציג המועצה  .2

הינו   זה  לביצוע הסכם  כנציג    ו , או מי שימונה מטעמהמועצהמנמ"ר  איש הקשר מטעם המועצה 

נותן השירות  "(, אשר הינו מוסמך ליתן הנחיות ל נציג המועצה ה )להלן: "המועצה לצורך הסכם ז

 הכל על פי שיקול דעתו.  ובדבר אופן ביצוע השירות על פי הסכם זה, לגרוע ממנה או להוסיף עליה, 

 מהות ההתקשרות  .3

ייתן למועצה את השירותים המפורטים בהסכם זה בהתאם להצעתו למכרז    נותן השירות .3.1

 .  המפרט הטכני  –למכרז  5מסמך ולכל מסמכי המכרז, לרבות  

יבצע את השירותים בהתאם ללוחות הזמנים כפי שיקבעו על ידי המועצה מעת  נותן השירות   .3.2

 לעת.   

יבצעו   .3.3 מטעמו,  והעובדים  השירות  הנכללותאת  נותן  הפעולות  במסמך   כלל  והמפורטות 

כ המצ"ב  )המפרט(,  השירותים  מהאמור    5מסמך  הגדרת  לגרוע  מבלי  המכרז.  למסמכי 

ידי   על  עליהם  שיוטלו  המשימות  כל  את  מטעמו  והעובדים  השירות  נותן  יבצעו  ובנוסף, 

המועצה ואשר קשורות בשירותים, בין אם אלו מצוינות במפורש בהסכם זה על נספחיו ו/או  

 בין אם לאו, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של המועצה. במסמכי המכרז, ו

ועל כן    נותן השירות  של  וויכולותי  וזה מתבססת על כישורי הסכם  מובהר, כי ההתקשרות ב  .3.4

הא רשאי להסב  י לא    נותן השירותבלבד.    והשירותים יבוצעו על יד  כי נותן השירות,  מתחייב  

זה לאחר, אלא אם נתקבל לכך אישור המועצה,   הסכםעל פי    ווזכויותי   ו את התחייבויותי

 מראש ובכתב.  

 נותן השירותצהרות והתחייבויות ה .4

 מבלי לגרוע מיתר התחייבויותיהם שבהסכם זה, נותן השירות מצהיר ומתחייב כדלקמן:

לביצוע   .4.1 הנדרשים  והמסמכים  הנתונים  כל  את  בעצמו  להשיג  עליו  יהיה  כי  לו,  ידוע  כי 

השירותים, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, כי קיבל מהמועצה, לשביעות רצונו, כל מידע, נתון  

 וכל דבר אחר העשוי להשפיע על עבודתו ושירותיו בהתאם להסכם זה.   

ולה עם נותן השירות, ותספק לו, על פי בקשתו  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המועצה תשתף פע .4.2

לגורם   אותו  תפנה  לחילופין  או  ברשותה  המצוי  נתון  או  מסמך  מידע,  כל  סביר,  ובאופן 

במועצה או כל גורם אחר אצלו נמצא המידע, המסמך או הנתון הרלוונטי, ותציין בפניי אותו  

 גורם כי נותן השירות פועל מטעמה.  

ולבצע את כלל התחייבויותיו על פי המפורט בהסכם ם  שירותיה כי הוא מתחייב ליתן את   .4.3

במקצועיות   ביותר,  הגבוהים  לסטנדרטים  ובהתאם  המקצועי  הנוהג  מיטב  לפי  וזאת  זה, 

תוך  של המועצה,  רצונה המלאה  ולשביעות  דין  כל  להוראות  ובמיומנות מרבית, בהתאם 

הרלוונטיים המקצוע  אנשי  כל  עם  פעולה  ושיתוף  הדוק  מגע  נותן  קיום  ימלא  כך  לשם   .

השירות אחר כל הוראותיה של המועצה, בין שהן מפורטות בהסכם זה ובין שאינן מפורטות  

 בו, וימנע מלפעול ללא קבלת אישור מראש מאת המועצה.
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נותן השירות מצהיר בזאת כי הוא בעצמו או באמצעות קבלן משנה מטעמו, מעסיק לפחות   .4.4

 ך ברת תוקף לביצוע העבודות נשוא המכרז. חשמלאי מוסמך בעל תעודת חשמלאי מוסמ

מילוי התחייבויותיו   .4.5 ככל שלצורך  כי  ומוצהר,  מוסכם  לעיל  לגרוע מכלליות האמור  מבלי 

יידרש נותן השירות לבוא במגע עם גורמים שונים, יקפיד נותן השירות לשמור על יחסי אמון  

התחייבויות בשם כל  עם המועצה ולהימנע מלהציג מצגים ו/או להבטיח הבטחות ו/או ליטול  

 המועצה.  

 ווחתיאום ודי .5

נותן השירות מתחייב לבצע את השירותים ואת ההתחייבויות על פי הסכם זה בתיאום ותוך   .5.1

 קיום קשר מתמיד ויעיל עם נציג המועצה.  

על   .5.2 בכתב  וחשבון  דין  למועצה  השירות  נותן  יגיש  המועצה,  ידי  על  שייקבע  מועד  בכל 

ל ידו עד לאותה  התקדמות השירותים, ובכלל זה ימסרו למועצה כל המסמכים אשר נערכו ע

עת בקשר עם השירותים. בנוסף, ימסור נותן השירות למועצה, ולפי דרישת המועצה הן לכל  

להתקדמות   בנוגע  פה,  ובעל  בכתב  שוטפים,  דיווחים  המועצה,  מטעם  הפועל  אחר  גוף 

ייערכו   חלקם,  או  האמורים,  וההנחיות  הדו"חות  כי  לדרוש  רשאית  המועצה  השירותים. 

תן השירות, במידת הצורך, לקבל מהמועצה הרשאה והנחיות לגבי המשך בכתב. כן ידאג נו

 פעולותיו.   

,  במתן השירותיםמבלי לגרוע מחובת נותן השירות לדווח על כל התקדמות, פעולה ובעיה   .5.3

רשאית המועצה או מי מטעמה לבקר במשרדי נותן השירות ו/או לדרוש לעיין בכל מסמך 

ות, ונותן השירות מתחייב לאפשר ולסייע למועצה ו/או  בקשר עם או המצוי בידי נותן השיר

 לבאי כוחה לבצע את הבדיקות בכל עת.

כדי   .5.4 מי מטעמה  ו/או  באישור המועצה  או  אין בהסכמה  כי  הצדדים,  בין  ומוצהר  מוסכם 

 לשחרר את נותן השירות מאחריותו המקצועית הבלעדית לשירותים הניתנים על ידו. 

 , הפרתו וביטולו ההסכם תקופת .6

חודשים, החל מיום ________ ועד ליום ________ )להלן:    12תקופת ההסכם הינה למשך   .6.1

ההתקשרות" זו.  "(תקופת  תקופה  לעוד  בסיום  לשנה  משנה  מאליו  יתחדש    4  ההסכם 

נוספות של   )להלן:    12תקופות  (. במידה והמועצה  "תקופות ההארכה"חודשים בכל פעם 

יום לפני    30השירות לפחות    לנותןכך בכתב    תחליט שלא לחדש את ההסכם, תודיע היא על

 תום תקופת הארכה.  

 אחת לחצי שנה תקבע המועצה תקופת ריענון טכנולוגיות. .6.2

במהלך אותה תקופה יבחנו על ידי נציגי המועצה,  המוצרים שהוצעו על ידי נותן השירות  

וזאת  על מנת לעדכן את מלאי המוצרים שהתיישנו טכנולוגית או שאינם  

מיוצרים/נתמכים יותר על ידי החברה בה הם יוצרו. זאת על מנת להחליפם במוצרים 

חדשים ומתקדמים יותר, בהתאם לטכנולוגיות הקיימות בשוק בזמן תקופת ההתקשרות  

 ולאורך חיי המערכת. 

 

במהלך תקופת הריענון תיבחן גם היכולת לרכוש מוצרים בטכנולוגיות חדשות יותר אשר  .6.3

יר ההצעה המקורית של נותן השירות. במידה והמועצה תחליט לדרוש  עלותם תעמוד במח 
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לה   תעמוד  בהצעה  המוצע  המקורי  המחיר  לעלות  מקבילה  עלותו  אשר  יותר  חדש  מוצר 

 הזכות לעשות זאת. 

זה, בשינויים המתחייבים. באחריות  הסכם  יובהר, כי בתקופות ההארכה יחולו כל הוראות   .6.4

  הוא ה את כל הרישיונות, ההיתרים והאישורים להם  השירות לשמור בתקופות ההארכ  נותן

ו המכרז  לפי  הערבות  הסכם  נדרש  תוקף  והארכת  כנדרש  תקף  ביטוחי  כיסוי  )לרבות  זה 

פי חוזה  - אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע בזכויות המועצה על הבנקאית( ו/או לפי דין בתוקף.  

 פי כל דין. - זה ו/או על 

לעיל, תהא המועצה רשא  .6.5 ולפי שיקול דעתה  על אף האמור  עת, מכל סיבה שהיא  ית בכל 

יום    30השירות לפחות    ןהבלעדי, להביא חוזה זה לידי סיום בהודעה בכתב שתימסר לנות 

השירות לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המועצה בעניין.    ןמראש, ולנות

על המועצה חובה    במקרה זה ובכל מקרה אחר של ביטול החוזה על ידי המועצה, לא תחול

השירות תשלום כלשהו, פרט לתשלום התמורה בגין השירותים    ןלפצות ו/או לשלם לנות 

 בפועל, ככל שניתנו, עובר למועד הפסקת ההתקשרות.  יושניתנו על יד

ביצוע   .6.6 את  למסור  רשאית  המועצה  תהא  שהיא,  סיבה  מכל  גמר  לידי  ההסכם  הובא 

מסמך, ולהשתמש לצורך כך בכל    ותן השירות,על ידי חפיפה מסודרת של נ  השירותים לאחר

ידי נותן    תרשים, תהליך או נוהל, בין אם בעותק קשיח או בפורמט אלקטרוני שהוכן על 

לא תהיינה כל טענות, דרישות או תביעות מכל סוג    ולנותן השירות  ,השירות ללא תשלום

לא תהא    שירותלנותן השהוא כלפי המועצה בשל שימושה בזכותה זו. מוצהר ומוסכם, כי  

, והוא יעביר את כל המסמכים הקשורים לשירותים על  מכל סוג  כל זכות עיכבון במסמכים

סוגיהם אשר המצויים אצלו, ללא תמורה, לידי המועצה. למען הסר ספק מודגש, כי אין  

באמור לעיל כדי לגרוע מטענות וזכויות המועצה כלפי נותן השירות, לרבות דרישה להשבת 

  6.7הנזקים שנגרמו למועצה עקב אחד או יותר מהאירועים המפורטים בסעיף  כספים בגין  

 להלן.  

מבלי לגרוע מכלליות האמור, תהא המועצה זכאית להודיע על ביטולו המיידי של הסכם זה   .6.7

או חלקו על פי שיקול דעתה הבלעדי, וללא מתן הודעה מוקדמת גם בכל אחד מן המקרים  

 הבאים: 

הוגשה בקשה למינוי כונס נכסים )זמני או קבוע(, להכרזתו   כפושט רגל, למינוי  נגד נותן השירות   6.7.1

יום או אם נותן השירות נמצא באיחוד תיקים או    60מפרק )זמני או קבוע(, והמינוי לא יבוטל תוך  

 אם הוגשה בקשה לאיחוד תיקים;

 ועיים. הוטל צו עיקול על נכס מנכסיו של נותן השירות ועיקול זה לא הוסר תוך שב 6.7.2

שונה מצבו העסקי או הכספי של נותן השירות באופן אשר על פי שיקול דעתו הסביר של המועצה   6.7.3

פי   על  התחייבויותיו  את  כיאות  לבצע  השירות  נותן  של  יכולתו  על  לרעה  מהותית  להשפיע  עלול 

 ההסכם. 

ם זה לצד ג',  נותן השירות העביר ו/או המחה זכויותיו ו/או חובותיו ו/או התחייבויותיו על פי הסכ 6.7.4

 ללא אישור המועצה מראש ובכתב.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות הצדדים לבטל הסכם זה במקרה של הפרתו היסודית על ידי מי   6.7.5

  – מהם, או לקבל כל סעד אחר בהתאם להוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת הסכם( התשל"א 

1970 . 
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בטל הסכם זה במקרה של הפרתו היסודית על ידי מי  ין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות הצדדים לא 6.7.6

 . 1970 -מהם, בהתאם להוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת הסכם( התשל"א

 

 לוח הזמנים  .7

נותן השירות יתחיל ויתמיד עם ביצוע השירותים ברציפות, בהתאם ללוחות הזמנים כפי   7.1

רות יבצע כל שלב בשירותים  שיקבע ע"י המועצה וכפי שתורה המועצה מעת לעת. נותן השי

שלא נקבע לו מועד, כל אימת שייקבע על ידי המועצה, כי הינו דרוש מבחינה מקצועית, תוך  

 זמן סביר.   

לא   7.2 המועצה  שלדעת  אחרים  תנאים  עקב  או  עליון  כוח  עקב  השירות  בביצוע  עיכוב  נגרם 

שליטה עליהם ו/או יכולת למנוע אותן, רשאית המועצה לדחות בכתב   לנותן השירות הייתה  

יודיע  לנותן השירותאת מועדי הביצוע שנקבעו   נותן השירות  ידה.  על  , לתקופה שתיקבע 

התרחשות של אירוע, שלדעתו יש בו כדי לגרום לעיכוב  -למועצה מיד עם התרחשות או אי

 בלוח הזמנים.  

 התמורה .8

שבו .8.1 חודש  כל  בגין  כדין  מע"מ  בתוספת  חודשית  לתמורה  זכאי  יהיה  השירות    נתן   נותן 

 ."(התמורה)להלן: "בסך _____ ₪,   למועצה את השירות בפועל

8.2. ( הטכני  למפרט  בהתאם  נוסף  ציוד  לרכוש  יהיה  המועצה  שברצון  למסמכי    5מסמך  ככל 

( במחירון  למצוין  בהתאם  לתמורה  השירות  נותן  זכאי  יהיה  למסמכי    5מסמך  המכרז(, 

 המכרז(

מובהר, כי נותן השירות לא יהיה זכאי לקבל לכל תמורה ו/או תשלום ו/או החזר ו/או שיפוי  

 נוספים מעבר לסכום הנקוב לעיל. 

תמורה    יםלעיל, מהוו   8.2-ו  8.1פים  בסעי  יםם הנקובמיבין הצדדים, כי הסכומוסכם ומוצהר   .8.3

השירותים  מתן  בבחינת עלות כוללת למועצה בגין    ם, וההשירותים  מתןמלאה וסופית בגין  

נשוא הסכם זה, ונותן השירות לא יהא זכאי לכל תמורה ו/או תשלום ו/או החזר ו/או שיפוי  

ייבויותיו בהסכם זה, נוספים מעבר לכך, לרבות בגין הוצאות שהוציא בקשר עם ביצוע התח

, דיונים או פגישות, שירותי משרד, נסיעות, זמן בטלה,  טיפול בתקלותלרבות )אך לא רק(  

וכיו"ב, בין    והטלים מכל סוג  שכר עובדיו שיועסקו בביצוע השירות על כל הנלווים, מיסים

 אם היו ידועים במועד חתימת הסכם זה ובין אם לאו.  

לכל חודש, יגיש נותן השירות למועצה דו"ח חודשי המפרט    10- אחת לחודש, ולא יאוחר מה .8.4

השירותים   עבור  לו  המגיעה  התמורה  בגין  עסקה  וחשבונית  החולף  בחודש  פעילותו  את 

ה לאחר  שתוגש  עסקה  חשבונית  החולף.  בחודש  ידו  על  כאילו    10-שניתנו  תחשב  לחודש 

 ו. הוגשה בחודש הבא אחרי

ולו או חלקו, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.  המועצה תבדוק את החשבון ותאשר אותו, כ  .8.5

המועצה תהא רשאית לדרוש מנותן השירות הבהרות ו/או תיקונים בנוגע למרכיבי החשבון,  

 ימים ממועד קבלתה.  7ונותן השירות ימלא אחר דרישתה בתוך 

ממועד הגשת החשבון למועצה, ובכפוף    15בתנאי שוטף +    לנותן השירותהתמורה תשולם   .8.6

המו בסעיף  לאישור  כמפורט  החשבון  את  להגיש    8.5עצה  מתחייב  השירות  נותן  לעיל. 
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בתוך   למועצה  כדין  מס  עוד    7חשבונית  מהמועצה.  כלשהו  תשלום  קבלת  ממועד  ימים 

מדי  ישולם  בביצוע השירות  שיועסקו  עובדיו  של  עבודתם  כי שכר  נותן השירות,  מתחייב 

תלו ללא  בדין,  הקבוע  במועד  התש  תחודש  העברת  ועיכוב  במועד  המועצה  ידי  על  לומים 

שיועסקו   עובדיו  של  שכרם  לעיכוב  עילה  יהווה  לא  המועצה  ידי  על  התשלומים  בהעברת 

בביצוע השירות. כן מובהר, כי אין באישור המועצה כאמור כדי להוות משום ויתור על טענה  

 כלשהי של המועצה כלפי נותן השירות ו/או השירותים שניתנו על ידו. 

ביצוע כל תשלום, ימציא נותן השירות למועצה אישורים על פי דין, תקפים    בנוסף, לצורך .8.7

למועדי התשלום, בדבר ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי החוק, אישור בדבר היותו עוסק  

 מורשה ואישור לצורך ניכוי מס במקור. 

יתעכב   .8.8 כלשהו  שתשלום  במקרה  או  כנדרש,  מסמכים  או  חשבון  השירות  נותן  הגיש  לא 

ו/או לא מילא תנאי מוקדם לתשלומו    ,צאה מכך שנותן השירות לא עמד בלוח הזמניםכתו

של אותו סכום, לא ישא אותו תשלום ריבית ולא יצטרפו אליו הפרשי הצמדה כלשהם בגין  

התשלומים   מועדי  יידחו  לעיל,  המתוארות  בנסיבות  בתשלום  עיכוב  חל  העיכוב.  תקופת 

 ת האיחור.   שנותרו על פי ההסכם, בהתאמה לתקופ

אין בהעברת התמורה   .8.9 כי  כולה או חלקה, משום לנותן השירותלמען הסר ספק מובהר,   ,

 אישור על השלמת עבודה.   

 ערבויות .9

ערבות    המועצהבידי    נותן השירותיפקיד   יום מהמועד שהודע לו על זכייתו במכרז,  14בתוך   .9.1

, צמודה  ש"ח(עשרים אלף    )ובמילים:  ₪  20,000בנקאית אוטונומית לקיום ההסכם בסך  

לצרכןלמדד   "המחירים  )להלן:  זה  הסכם  פי  על  התחייבויותיו  ביצוע  להבטחת  ערבות , 

 להסכם. 'נספח ב"(. נוסח ערבות הביצוע יהיה בנוסח הביצוע

לביצוע תשלום כלשהו  הסכם זה ולהתקשרות המועצה בהפקדת ערבות הביצוע מהווה תנאי   .9.2

 .  העל ידי

השירות .9.3 הכרוכים    נותן  התשלומים  ויתר  העמלות  ההוצאות,  כל  לתשלום  אחראי  יהיה 

 התקופות האמורות לעיל.  בתוקף במשך כל   הושמירת  ערבות הביצועבהוצאת 

מהתחייבויות   .9.4 איזו  של  הפרה  של  השירותבמקרה  זה  נותן  הסכם  עם  רשאית  ,  בקשר 

של ערבות הביצוע או כל    חילוטהחייבת, לדרוש, מעת לעת ובכל עת, את    , אך לאהמועצה

וזאת מבלי לגרוע מזכותה לכל סעד אחר או נוסף העומד לה על פי כל דין או על   ממנה,חלק  

נותן    פי הוראות ההסכם. חילטה המועצה את ערבות הביצוע, כולה או חלקה, ימציא לה 

שהודע לו על חילוט הערבות, ערבות ביצוע חדשה ימים מיום  7- השירות, בתוך לא יאוחר מ

 בגובה הסכום שחולט מתוך הערבות, בנוסח זהה לנוסח הערבות שחולטה.   

  מנותן השירות לתבוע    המועצה, כדי לפגוע בזכות  האו חלק  הכול,  בות הביצוערע  חילוטאין ב .9.5

, וזאת בנוסף  תכל סכום נוסף באם עלו נזקיה ו/או הסכומים שהוא חב לה על סכום הערבו

 למימוש הערבות.

 אחריות ושיפוי בנזיקין .10
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זה   .10.1 בהסכם  כמפורט  השירותים  בגין  הבלעדית  האחריות  כי  הצדדים,  בין  בזה  מוסכם 

ל  המועצה  של  אישוריה  ולפיכך  השירות  נותן  על  תחול  הובנספחיו  ומתן  או  /שירותים 

למסמכים אשר הוכנו על ידי נותן השירות על פי הסכם זה, לא ישחררו את נותן השירות  

מטעמה   מי  ו/או  המועצה  על  להטיל  כדי  בכך  ואין  הנ"ל  המלאה  המקצועית  מאחריותו 

 אחריות כלשהי לטיב או כשרות או איכות השירותים ו/או המסמכים האמורים. 

נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או אובדן שייגרמו  נותן השירות יהא אחראי על פי דין לכל   .10.2

שסופקו למועצה  ו/או עקב כך שהשירותים     ,השירותיםמתן  למועצה ו/או לצד שלישי בגין  

 בשלמותם או בחלקם אינם מבוצעים בהתאם להתחייבויות נותן השירות על פי ההסכם. 

לעדי כלפי המועצה  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יהא נותן השירות אחראי באופן ב .10.3

ו/או כלפי העובדים המועסקים על ידו ו/או כלפי חליפיהם ו/או כלפי צד שלישי כלשהו ו/או  

כלפי קבלנים המועסקים על ידו ועובדיהם ו/או כלפי כל אדם הפועל מטעמו, לכל נזק לגוף  

ך  או לרכוש או אבדן או נזק אחר מכל סוג שהוא שיגרם להם או לרכושם כתוצאה ו/או במהל 

ו/או  עקב מעשה או מחדל או טעות או השמטה של נותן השירות או מי    ,השירותים  מתן

מטעמו, והוא מתחייב לפצותם בגין כל נזק שיגרם להם, ו/או שהמועצה תחויב בפיצויו בגין  

האחריות של נותן השירות כאמור לעיל ו/או על פי דין, בין אם קיים ביטוח ובין אם לאו,  

על כל דרישה ו/או תביעה כאמור עם קבלתה    לנותן השירותתמסור    בכפוף לכך שהמועצה

 ותאפשר לו להתגונן מפניה. 

נותן השירות פוטר את המועצה ו/או עובדיה ו/או כל אדם הנמצא בשירותה מכל אחריות   .10.4

 לכל אבדן או נזק על פי הגדרת האחריות שבהסכם זה.  

סד שנגרמו לה ו/או לרכושה )כולל  נשאה המועצה בכל תשלום ו/או הוצאה ו/או נזק ו/או הפ  .10.5

עקיפה(   או  )ישירה  כתוצאה  ו/או  עקב  ו/או  בגין  ושלוחיו(  השירות  נותן    ממתן עובדי 

השירותים, יהיה על נותן השירות להחזיר למועצה כל תשלום ו/או הוצאה כנ"ל ולשפותה  

 על כל הנזקים ו/או ההפסדים כאמור לעיל.  

למה או חויבה לשלמו בגין תביעה ו/או דרישה  המועצה רשאית לנכות כל סכום שהיא שי .10.6

שיגיע   סכום  מכל  השירותכאמור,  כזה   לנותן  סכום  כל  לעכב  זכאית  תהא  וגם  ממנה, 

שלישי   לצד  נזק  דמי  לשלם  צפויה  תהא  המועצה  בו  מקרה  בכל  כנ"ל,  תשלום  להבטחת 

על    לנותן השירותכלשהו. זכותה של המועצה כאמור תהיה מותנית בכך שהמועצה תודיע  

 כל תביעה ו/או דרישה כאמור עם קבלתה ותאפשר לו להתגונן מפניה. 

 ביטוח .11

דין,   .11.1 כל  לפי  ו/או  זה  פי הסכם  על  נותן השירות  לגרוע מאחריות  נותן  מבלי  על  כי  מובהר 

 חלק בלתי נפרד ממנו   יםהביטוח המצ"ב להסכם זה ומהוו יהשירות יחולו הוראות נספח 

 קבלן עצמאי  –יחסי מזמין  .12

מוסכם בין הצדדים כי נותן השירות יבצע את השירותים נשוא הסכם זה כקבלן עצמאי,   .12.1

יחסי עובד ומעביד בין   כדי ליצור  וכמי שמפעיל עסק משלו, ואין בהתקשרות בהסכם זה 

 המועצה ו/או מי מטעמה לבין נותן השירות או מי מעובדיו. 

יקים כעצמאי במס ערך מוסף, מס הכנסה  נותן השירות מצהיר ומתחייב כי הוא מנהל ת .12.2

 והמוסד לביטוח לאומי. 
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נותן השירות מצהיר ומתחייב, כי הוא משלם לעובדיו אשר יועסקו על ידו במתן השירותים   .12.3

י ידוע לו כי התמורה הנקובה  וכ ,את מלוא זכויותיהם בהתאם להוראות כל דין ו/או הסכם

לעיל הינה בבחינת עלות כוללת למועצה וכוללת גם את התמורה בגין    8.2-ו  8.1  פיםבסעי

, והנלווים לו. נותן השירות יאפשר יםהשירות   במתןשכר עובדיו כאמור, אם וככל שיועסקו 

בדוק את עמידתו של נותן השירות בתנאי סעיף זה. עוד  למועצה, על פי דרישתה מעת לעת, ל

לעיל   המפורטת  התמורה  מתוך  כי  השירות,  נותן  ינכו     8.2- ו  8.1  פיםבסעימצהיר  לעיל 

סכומים לצורך ביטוחו הפנסיוני )לרבות ביטוח שארים וביטוח נכות( ו/או ביטוח פנסיוני  

 של מי מעובדיו שיועסקו בביצוע השירות.    

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, נותן השירות מתחייב לפצות את המועצה ו/או לשפותה, מיד עם  .12.4

שיהא עליה לשלם ובכל ההוצאות  דרישה ראשונה, בכל סכום שתידרש המועצה לשלם ו/או  

מעביד בין המועצה או  - שתישא ו/או תידרש לשאת בהן עקב טענה לקיומם של יחסי עובד

 מי מטעמה לבין נותן השירות ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו.   

נותן השירות העוסק   .12.5 עובד של  המועצה תהא רשאית, מנימוקים סבירים, לדרוש החלפת 

ירות מתחייב להיענות לדרישתה. יובהר, כי אין בסעיף זה כדי  בביצוע השירותים, ונותן הש 

מעביד כמפורט לעיל, ומתן הוראה על  -לגרוע מהסכמת הצדדים כי לא יהיו כל יחסי עובד

 פיו לא תביא לעיכוב בלוחות הזמנים. 

 היעדר בלעדיות  .13

  המועצה תהיה רשאית, אם תמצא לנכון לעשות זאת, להזמין או להעסיק נותן/י שירותים  .13.1

הכרוך    ספקיםו/או   ו/או  הקשור  עניין  בכל  למועצה,  השירותים  מתן  לשם    במתן נוספים 

 .  ו/או אספקת מוצרי חומרה, תוכנה ורישוי מכל סוג השירותים

כאמור, בין אם לפני חתימת ההסכם ובין לאחר אותו מועד, יסייע    נותן שירות אחרהוזמן   .13.2

ו, ישתף עמו פעולה וימציא לו כל מידע,  בביצוע תפקיד  נותן שירות האחרנותן השירות בידי 

 .    נותן השירות האחרנתון ומסמך המצוי ברשותו ואשר יידרשו על ידי  

לא תהיה איזו זכות קדימה ו/או עדיפות ו/או זכות אחרת    שלנותן השירותמוסכם בזאת,   .13.3

 שירותים כלשהם אשר אינם כלולים בהסכם זה.  במתןכלשהי 

 זכויות יוצרים .14

השירות   .14.1 תמצא נותן  שימוש שהמועצה  כל  לעשות  הסכמתו הבלתי מסויגת  בזה את  נותן 

 לנכון במסמכי ותוצרי השירותים שבוצעו על פי הסכם זה. 

כל   .14.2 כי  הצדדים,  על  התרשימים, המסמכיםמוסכם  התוכניות,  הסקרים,  הדו"חות,   ,

רו  וכל מסמך אחר מכל סוג, אשר נוצ  , הרשיונות התוכנות  החשבונות, החישובים, התוצרים

לצורך   ו/או  נותן    מתןבמסגרת  ואין  המועצה,  של  הבלעדית  בבעלותה  יהיו  השירותים, 

לצרכי  למוסרם לאחר, אלא  או  להעתיקם  או  כלשהו  שימוש  בהם  לעשות  רשאי  השירות 

קיום התחייבויותיו על פי הסכם זה ו/או לאחר קבלת אישור המועצה מראש ובכתב, ואך 

 . מראש ובכתב לאישור בכפוף ורק 

לי לגרוע מהאמור לעיל, נותן השירות מתחייב לשמור את המסמכים המצוינים בסעיף.  מב .14.3

)ומאובטחת  ממוינת  ,לעיל בצורה מסודרת, מעודכנת  14.2 ( 7, ולא להשמידם במשך שבע 

 שנים ממועד סיום ההתקשרות אלא באישור מראש ובכתב על ידי המועצה. 
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מוסכם בזה, כי המועצה תהיה זכאית לקבל את כל המסמכים או חלק מהם בכל עת שהיא,   .14.4

בין במשך ביצוע הסכם זה ובין לאחר סיומו, ונותן השירות מתחייב למוסרם למועצה מיד 

 עם דרישתה, בצירוף כל הביאורים שיידרשו, לשביעות רצונה המלא של המועצה.    

היא, זכות עיכבון או שיעבוד על המסמכים ו/או חלקם, לא תהא, מכל סיבה ש  לנותן השירות  .14.5

והוא לא יהיה זכאי, מכל סיבה שהיא, למנוע מסירתם למועצה ושימוש של המועצה בהם 

  חוזה לחוק    5כפי שתמצא לנכון, בין בעצמה ובין באמצעות אחרים. למען הסר ספק, סעיף  

האמור לעיל, נותן השירות  לא יחול על הסכם זה. מבלי לגרוע מ  1974  -קבלנות, התשל"ד  

במסמכי בעיניה  שייראה  שימוש  כל  לעשות  מסויג,  בלתי  בהיתר  למועצה  בזאת  , ם מתיר 

 הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה.  ו

 סודיות .15

לפרסם  .15.1 לגלות,  למסור,  להעביר,  ולא  מוחלטת  סודיות  על  לשמור  מתחייב  השירות  נותן 

כל מידע, תוכנית, חומר, מסמך עיוני או מעשי,  לחשוף או לרמוז לכל אדם ו/או גוף כלשהו  

, והוא מתחייב שלא להשתמש בכל מידע שהגיע  מתן השירותיםשנאסף או נתקבל במסגרת  

השירותים לכל מטרה אחרת שהיא, למעט לצורך מילוי תפקידו על פי    מתןאליו עם ולצורך  

עצה תקבע.  הסכם זה, אלא אם קיבל הסכמה מראש ובכתב מאת המועצה ובתנאים שהמו 

 למען הסר ספק, מובהר, כי המועצה הינה הבעלים של כל מידע, מסמך ותוכנית כאמור.

 תחרות  -ניגוד עניינים ואי .16

והתחייבויותיו   .16.1 חובותיו  עם  עניינים  ניגוד  של  במצב  להימצא  שלא  מתחייב  השירות  נותן 

 למועצה. 

נושא  .16.2 או  עניין  כל  על  דיחוי,  וללא  מיד  למועצה,  ידווח  השירות  אשר   נותן  התפתחות  או 

לגביהם יש לו עניין ואשר עלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם חובותיו והתחייבויותיו למועצה  

 , ולמועצה יש עניין בהם.  למתן השירותים ו/או אשר קשורים במישרין או בעקיפין 

לעיל תעמוד בתוקפה במהלך    16.2מובהר ומוסכם כי התחייבותו של נותן השירות לפי סעיף   .16.3

)שניים עשר( חודשים לאחר תום תקופת הסכם זה ו/או לאחר    12ת ההתקשרות ועד  תקופ

 ביטולו על ידי מי מן הצדדים, תהא עילת הביטול אשר תהא.

 העברת זכויות .17

נותן השירות אינו רשאי למסור, להסב או להעביר לאחר הסכם זה או כל חלק ממנו, או   .17.1

להעביר או למסור לאחר כל זכות או חובה על פי הסכם זה אלא בהסכמת המועצה מראש 

ועובדים, שאושרו מראש על ידי המועצה, על ידי    צד ג'ובכתב. על אף האמור לעיל, העסקת  

 נותן השירות, אין בה, כשלעצמה, משום הפרה של סעיף זה.     

לעיל, אינם משחררים את   17.1  מובהר, כי הסכמתה או אישורה של המועצה בהתאם לסעיף .17.2

נותן השירות מאחריותו המקצועית והבלעדית והתחייבויותיו לפי הסכם זה, והוא ימשיך  

 . מתן השירותיםת באחריות המלאה לכל מעשה או מחדל בקשר עם לשא

חובותיה   .17.3 את  ולהעביר  להמחות  רשאית  תהא  המועצה  כי  הצדדים  ידי  על  בזה  מוסכם 

וזכויותיה כלפי נותן השירות, לפי הסכם זה, לכל אדם או גוף אחר, כפי שתמצא לנכון. ניתנה  

ות לאדם או גוף כאמור, יחולו, החל  על העברת הזכויות והחוב  לנותן השירות הודעה בכתב  
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מהמועד שייקבע בהודעה, כל זכויות וחובות המועצה כלפי נותן השירות על אותו אדם או 

 גוף וזכויות וחובות נותן השירות יחולו בהתאמה כלפי אותו אדם או גוף כאמור. 

 שונות .18

תהיה המועצה  מבלי לפגוע בזכויות המועצה לכל סעד על פי כל דין ו/או על פי הסכם זה,   .18.1

כל סכום כסף לכיסוי כל    לנותן השירותזכאית לקזז ו/או לחלט מתוך הכספים המגיעים  

סכום אשר יגיע לה מנותן השירות, בין כדמי נזק ו/או פיצוי ו/או שיפוי ו/או בין בכל דרך  

 לא תהא זכות קיזוז כנגד המועצה.     לנותן השירותאחרת. 

היו נאמנים על נותן השירות, וישמשו בכל עת הוכחה  ספרי המועצה וחשבונותיה יחשבו וי .18.2

לכאורה בכל הנוגע לתשלומים שהמועצה תשלם על פי הסכם זה, וכן בכל הנוגע לכל סכום  

 או על ידי נותן השירות למועצה.    לנותן השירות שישולם על ידי המועצה 

 בכל מקרה של סתירה בין האמור בהסכם לנספחיו, יגבר האמור בהסכם.  .18.3

אחד הצדדים למשנהו על הפרת הוראה מהוראות הסכם זה או אישר סטיה מהוראת    ויתר .18.4

ההסכם, לא ייחשב הדבר כוויתור או כאישור על כל הפרה או סטיה שיבואו לאחר מכן, בין  

 של אותה הוראה ובין של הוראה אחרת.  

יהיו  כל ויתור, אורכה, הנחה מטעם אחד הצדדים, וכל שינוי של איזה מתנאי ההסכם, לא   .18.5

 תקפים אלא אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי אותו צד. 

למען הסר ספק אין באמור בהסכם זה כדי להקנות זכות מכל מן וסוג שהוא אלא לצדדים  .18.6

 בהסכם זה. 

מוסכם בין הצדדים, כי הסמכות היחידה והבלעדית לדון בכל מחלוקת בין הצדדים בקשר  .18.7

וכי לאף בית משפט אחר לא תהא כל עם הסכם זה תהיה נתונה לבית המשפט בבאר שבע,  

 סמכות לדון במחלוקת כאמור. 

 כתובות הצדדים לצורך הסכם זה יהיו כמפורט במבוא להסכם. .18.8

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום 
 

  _______________  _______________ 

 נותן השירות מועצהה 

 

 

 

 

 

 

 

 4למסמך  'אנספח 
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 ביטוחנספח 

 ביטוח זה:לעניין הגדרות נספח 

 _________________.  -" המבוטח"

האישור " תמר  –"  מבקש  אזורית  ו/או    מועצה  רשותיים  סמך  גופי  ו/או  עירוניים  חברות  ו/או  תאגידים  ו/או 

 .עמותות בשליטתם  ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם

 שירותי אחזקת מצלמות אבטחה ומערכות שו"ב למצלמות אבטחה   -" העבודות"

 ביטוחי המבוטח 
פי כל דין, על המבוטח לערוך ולקיים,  - פי הסכם זה ו/או על-מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות המבוטח על .1

על חשבון המבוטח, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל, החל מיום מתן האישור לביצוע העבודות ועד 
ת מקצועית למשך תקופה  ולעניין ביטוח אחריואו סיום ההסכם לפי המאוחר למסירה הסופית של העבודות 

מי מטעם המבוטח    3נוספת של   ו/או  ויציאת המבוטח  ומוחלט  סופי  לאחר מסירת העבודות באופן  שנים 
אישור ביטוחי המבוטח המצ"ב להסכם זה ומהווה חלק בלתי המפורטים במאתר העבודות, את הביטוחים  

 "(. ביטוחי המבוטח" -ו "אישור ביטוחי המבוטח)להלן: "נפרד ממנו 

הביטוחים  כ .2 שאר  את  ההסכם,  תקופת  כל  למשך  המבוטח,  חשבון  על  ולקיים  לערוך  המבוטח  מתחייב  ן 
ה ביצוע  לשם  הנדרשים  או  הדרושים  האמור,    שירותיםוההתחייבויות  מכלליות  לגרוע  ומבלי  לרבות, 

 וביטוחי רכב כמפורט להלן:  תשלומים לביטוח לאומי
)רכוש( עקב השימוש בכלי רכב בגבול אחריות שא יפחת   פי דין וביטוח צד שלישי-ביטוח חובה כנדרש על .2.1

נזק אחד.   750,000  -מ בגין  בכך   למבוטח   ₪  יראו  צד שלישי כאמור אולם  הזכות שלא לערוך ביטוח 
₪ כאילו נערך ביטוח צד ג' כאמור. ככל שתוגש תביעה מצד שלישי    750,000"ביטוח עצמי" בסך של  

, בגין נזק אשר היה מכוסה לו נערך ביטוח כאמור, על  מבקש האישוראו מי מטעם  מבקש האישורכנגד 
 המבוטח לשפות המפורטים לעיל בגין נזק או הוצאה כאמור.

ח מקיף כאמור בסעיף זה ולהסתפק  אולם מוסכם כי למבוטח הזכות שלא לערוך ביטו  .ביטוח מקיף .2.2
   לעיל. 8בביטוח חובה וצד שלישי )רכוש(, ובלבד שיחול האמור בסעיף 

יזי בלתי צפוי, הנובע מסיבה כלשהי, במלוא ביטוח כל הסיכונים לציוד מכני הנדסי, מפני אובדן או נזק פ .2.3
ערך כינון. הביטוח יערך על בסיס "כל הסיכונים" כולל פריצה, שוד, רעידת אדמה, סיכוני טבע ונזק  

₪    750,000בזדון. הביטוח יכלול כיסוי לצד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש בגבול אחריות של  
בשל   ו/או את המפקח/מנהל הפרויקט  מבקש האישורחב לשפות את  בגין כל כלי הנדסי כבד. הביטוח יור

אחריות שעלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב השימוש בציוד, בכפוף לסעיף אחריות צולבת. מוסכם  
כאמור, ובלבד שיחול האמור   לציוד, ולהסתפק בביטוח צד שלישיכי למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח  

 לעיל.  8בסעיף 

 כל ביטוח אחר שחובה על המבוטח לערוך לפי כל דין. .2.4

זה לעיל כולל גם, אך לא רק, משאיות,    שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.פי סעיף  -המונח "כלי רכב" על .2.5
 ציוד מכני הנדסי נייד, מנופים, מלגזות, גוררים ונגררים, עגורנים וכלי הרמה ניידים אחרים.

ימים לפני מועד תחילת    7ללא כל דרישה מצד מבקש האישור, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור   .3
את  כם זה, ובכל מקרה כתנאי מקדים לכניסת המבוטח לאתר העבודות,  העבודות/ממועד החתימה על הס

, חתום בידי מבטח המבוטח, בהתאם להוראות המפקח על הביטוח, רשות שוק ההון,  ביטוחי המבוטחאישור  
   .2019-1-6ביטוח וחיסכון 

לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי המבוטח, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור את אישור ביטוחי   .4
המבוטח בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת, וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, או למשך 

 לעיל.  1תקופה נוספת כמפורט בסעיף  

בכל פעם שמבטח המבוטח יודיע למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח עומד להיות מבוטל או עומד לחול  

יום לפני   30בו שינוי לרעה, על המבוטח לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש,  

 הביטוח או השינוי לרעה בביטוח.מועד ביטול 

מובהר כי אי המצאת אישור על קיום ביטוחי המבוטח במועד או בהתאם להוראות סעיף ביטוח זה, לא תגרע  

. הסכםהמהתחייבויות המבוטח על פי הסכם זה, ועל המבוטח לקיים את כל התחייבויות המבוטח על פי  
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ל תשלום של המבוטח על פי שיקול דעת מבקש מוסכם במפורש כי למבקש האישור תהיה הרשות לעכב כ

 האישור בלבד באם לא יומצא אישור ביטוחי המבוטח במועד.
על המבוטח לקיים את כל תנאי ביטוחי המבוטח, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא  .5

המבוטח להודיע   שביטוחי המבוטח יהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות המבוטח לקיימם. כן מתחייב
למבקש האישור מיד על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה ולשתף פעולה עם מבקש האישור ככל שיידרש  

 ידי מבקש האישור להגישה למבטחים. -לשם מימוש תביעת ביטוח אשר יוחלט על

עצמית  למען הסר ספק, מודגש במפורש כי על המבוטח לשאת בתשלומי דמי הביטוח ובסכומי ההשתתפות ה

שיגיע  סכום  מכל  האישור  מבקש  ידי  על  לקיזוז  נתונים  יהיו  אלה  סכומים  המבוטח.  בביטוחי  הנקובים 

 למבוטח על פי הסכם זה. 
מבקש האישור רשאי לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח שיומצא כאמור לעיל, ועל המבוטח לבצע כל שינוי  .6

כאמור בסעיף ביטוח זה. מוסכם בזה במפורש כי  או תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויות המבוטח  
אין בעריכת ביטוחי המבוטח, בהמצאת אישור ביטוח בגין עריכת ביטוחים אלה ו/או בבדיקתם ו/או באי 
להטיל   כדי  בכך  ואין  למוסכם  המבוטח  ביטוחי  התאמת  בדבר  אישור  להוות  כדי  בשינויים  ו/או  בדיקתם 

- מי מטעם מבקש האישור ו/או לצמצם את אחריות המבוטח עלאחריות כלשהי על מבקש האישור ו/או על  
 פי דין.- פי הסכם זה ו/או על

בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי המבוטח לבין האמור בסעיף ביטוח זה, על המבוטח  

 לגרום לשינוי ביטוחי המבוטח על מנת להתאימם להוראות סעיף ביטוח זה. 
וי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף ביטוח זה, הינה  מוסכם בזאת, כי היקף הכיס .7

פי הסכם זה - מזערית המוטלת על המבוטח, שאינה פוטרת את המבוטח ממלוא החבות עלבבחינת דרישה  
פי דין. למבוטח לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מהבאים מטעם  -ו/או על

ור בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי  מבקש האיש
 הביטוח שהוצא על ידי המבוטח.

ו/או  נוספים  ביטוחים  לערוך  ו/או  המבוטח  ביטוחי  היקף  את  להרחיב  צורך  קיים  המבוטח  שלדעת  ככל 

הנוסף   הביטוח  את  לערוך  המבוטח  רשאי  המבוטח,  לביטוחי  חשבון משלימים  על  כאמור,  המשלים  ו/או 

ידי המבוטח, ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על -המבוטח. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים שייערך על

למעט כלפי אדם שגרם לנזק   ,זכות המבטח לתחלוף כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור

ע  ו/או משלים שייערך  נוסף  יורחב שם המבוטח לכלול את מבקש -לבזדון. בכל ביטוח חבות  ידי המבוטח 

 האישור, בכפוף לסעיף אחריות צולבת. 
המבוטח פוטר, בשמו ובשם הבאים מטעם המבוטח, את מבקש האישור ואת הבאים מטעם מבקש האישור,   .8

הקבלנים,  של  שבהסכמיהם  )ובלבד  העבודות  לביצוע  הקשורים  והגורמים  היועצים  הקבלנים,  את  וכן 
הגורמים הקשורים לביצוע העבודות כאמור נכלל פטור מקביל לטובת המבוטח(, מאחריות לאבדן היועצים ו

ידי מי מטעם ו/או עבור המבוטח  -ידי המבוטח ו/או על-או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו שיובא על
ע מכלליות  לאתר העבודות ו/או לסביבתם ו/או אשר משמש את המבוטח לצורך ביצוע העבודות )ומבלי לגרו

נזק אשר   וכן מאחריות לאבדן או  וכלי שינוע כלשהם(,  נגררים  האמור, לרבות משאיות, כלי רכב, צמ"ה, 
המבוטח זכאי לשיפוי בגינו על פי ביטוחי הרכוש שהתחייב המבוטח לערוך כאמור בסעיף ביטוח זה )או שהיה  

בגינו אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות   ו/או הפרת תנאי זכאי לשיפוי  ו/או ביטוח חסר 
 הפוליסות( אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 

היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד מי מטעם המבוטח ו/או קבלני משנה מטעם המבוטח, בניגוד   .9
ו/או  לשפות את מבקש האישור  כלשהו, המבוטח מתחייב  צד שלישי  ו/או  לעיל,  מי מטעם מבקש   לאמור 

 . והשתתפויות עצמיות האישור, בכל תשלום ו/או הוצאו שיישאו בהם, לרבות הוצאות משפטיות
בגין מי מטעמו  על המבוטח חלה האחריות כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור וכן כלפי   .10

ידי המבוטח   על  ידי מי מטעם תגמולי ביטוח שנמנעו מהם עקב הפרה של תנאי ביטוחי המבוטח  על  ו/או 
המבוטח. למבקש האישור הזכות לתבוע או לקזז בכל צורה שהיא כל נזק שייגרם למבקש האישור בגין הפרה 

 כאמור וכל זאת בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של מבקש האישור.
למען הסר ספק, מוסכם בזאת במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי בטוח כלשהם על ידי המבטח לא   .11

חרר את המבוטח מהאחריות המוטלת על המבוטח על פי הסכם זה או על פי דין לרבות, במקרה שהביטוח  יש
אינו מכסה את העילה לתביעה או במקרה שתגמולי הבטוח אינם מספיקים לכסוי הפגיעה או הנזק שנגרם  

 ו/או נתבע ו/או נפסק או כל מקרה אחר, בכפוף להוראות האחריות ושיפוי בהסכם זה.
הוראות סעיף הביטוח לעיל יובאו לידיעת מנהלים, עובדים וקבלנים מטעם המבוטח. כן מתחייב המבוטח   .12

לוודא במידה ויועסקו על ידי המבוטח קבלני משנה בקשר עם העבודות נשוא חוזה זה, על המבוטח לוודא  
ב זה,  ביטוח  בסעיף  המפורטים  הביטוחים  את  מקיימים  הינם  כי  העסקתם,  לתחילת  שינויים  כתנאי 

המחויבים בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות, וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם המבוטח או לתקופה  
 מאוחרת יותר על פי המוגדר בסעיף זה. 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המבוטח נושא באחריות כלפי מבקש האישור ביחס לעבודות, בין אם בוצעו  

קבלני משנה מטעם המבוטח, והמבוטח ישא באחריות לשפות   באמצעות המבוטח ובין אם בוצעו באמצעות

ידי מבוטח המשנה,  -ו/או לפצות את מבקש האישור בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם בשל העבודות שבוצעו על
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בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה בביטוחי המבוטח ו/או בביטוחי קבלני המשנה מטעם המבוטח ובין 

 אם לאו. 

כי היה ותועלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד הקבלנים ו/או קבלני משנה ו/או מי מטעמם,   מוסכם בזאת

באחריות המבוטח לשפות את מבקש האישור ו/או מי מטעם מבקש האישור בכל תשלום ו/או הוצאה שיישאו 

 בהם, לרבות ההוצאות המשפטיות.
והזהירות הנדרשים לשם מניעת פגיעה,  על המבוטח והבאים מטעם המבוטח לנקוט בכל אמצעי הבטיחות   .13

לקיים סדרי במיוחד  אבדן או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא בקשר עם ביצוע העבודות ו
ולעמוד בדרישות החוק לעניין עבודות בגובה לרבות תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות   עבודה לעבודות בחום

לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, באחריות המבוטח למלא בנוסף ומבלי    .2007  -בגובה( התשס"ז
תנאים   לעניין  הבניה  בענף  הקיבוצי  ההסכם  הוראות  לאומי,  לביטוח  החוק  והוראות  דרישות  כל  אחר 

תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל ובעיקר  סוציאליים וחוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים,  
האמור לעיל, באופן שכל עובדי ושליחי המבוטח יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת   אך מבלי לפגוע בכלליות

 ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל.  
לא ערך המבוטח את ביטוחי המבוטח כמתחייב בסעיף ביטוח זה ו/או לא חידשם ו/או לא קיימם במלואם   .14

מבקש    יום מראש על כוונת  14מתן הודעה למבוטח    או במועדם, תהא לרשות מבקש האישור הזכות, לאחר
לעשות כן, לערוך את ביטוחי המבוטח ולשלם את דמי הביטוח וכל ההוצאות הנלוות לכך )במפורש   האישור

 לרבות דמים והפרשי הצמדה וריבית(. 

חי  עקב הפרת התחייבות המבוטח לערוך את ביטו  כל ההוצאות בגין התשלומים וההוצאות של מבקש האישור

לנכות את הוצאות הביטוח מכל סכום  ולמבקש האישור תהא הזכות  על המבוטח בלבד,  יחולו  המבוטח, 

 שיגיע למבוטח, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין. 

 אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור אחריות כלשהי. 

כי   ב  המבוטחמובהר,  לסכום יהיה אחראי  נזקים שהם מתחת  לרבות  לנזקים בלתי מבוטחים,  אופן מלא 

. כמו כן, מוסכם במפורש כי המבוטח יהא חייב בפיצוי ו/או בשיפוי מבקש האישור בגין  ההשתתפות העצמית

כל נזק ו/או תשלום שהמבוטח יחוייב בו לרבות תשלום השתתפות עצמית, בגין נזקים שבאחריות המבוטח 

 סכם זה מיד עם דרישתו הראשונה בכתב. לפי דין או לפי ה

 

מוסכם בזאת כי התחייבויות המבוטח לעריכת ביטוחים הינן בהתאם לאמור בהוראות נספח ביטוח זה, אף 

אם יחולו על הצדדים הוראות בדבר המצאת אישור קיום ביטוחים במתכונות תמציתית בהתאם להוראות  

לאור האמור, מוסכם כי נוסח אישורי הביטוח המצ"ב    המפקח על הביטוח או כל הוראה אחרת בעניין זה.

לנספח ביטוח זה הינם דוגמה בלבד ואינם מהווים נוסח מחייב ולא מהווים פגיעה בהתחייבויות החוזיות  

של המבוטח לעריכת ביטוחים בהתאם לאמור בהוראות בנספח ביטוח זה. כן מוסכם כי בכל מקרה בו יחול  

וח כאמור, מבקש האישור יהא רשאי להחליף את דוגמת נוסח אישורי שינוי בהוראות המפקח על הביט

הביטוח המצ"ב בנוסח אישורי ביטוח חלופיים, וזאת בכפוף להתחייבויות הביטוח של המבוטח כמפורט 

 בנספח ביטוח זה כאמור. 

 

 

 : ביטוחי המבוטח יכללו הוראות לפיהם .15

וכי מבטח המבוטח מוותר ו/או הבאים מטעמו  ידי מבקש האישור  -הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על .15.1
 על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי מי מהמפורטים לעיל. 

יום לאחר משלוח הודעה של    30שינוי לרעה או ביטול של מי מביטוחי המבוטח, לא ייכנס לתוקף אלא  .15.2
 השינוי לרעה או הביטול.המבטח למבקש האישור בדבר 

ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על ידי המבוטח   הפרת תנאי ביטוחי המבוטח והתנאותיהם .15.3
לקבלת פיצוי או שיפוי על פי  ו/או מי מטעמוו/או מי מטעם המבוטח לא תגרע מזכויות מבקש האישור 

 הביטוחים כאמור.

היה וקיים סעיף המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר ו/או  .15.4
חרת לרבות תנאים מוקדמים לכיסוי ו/או אמצעי מיגון ו/או ביטוח חסר ו/או מידע בשל כל סיבה א

מבקש   מטעם  הבאים  ו/או  האישור  מבקש  כלפי  יופעל  לא  זה  שסעיף  הרי  מטעה  ו/או  שגוי  חיתומי 
 האישור.

. חריג רשלנות 2013לא יפחת מתנאי ביט מהדורה   )למעט בפוליסת אחריות מקצועית(היקף הכיסוי   .15.5
קיים( יבוטל, אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות המבוטח   רבתי )אם

 .  1981 -על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א 
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המבטח מוותר על זכות התחלוף )למעט ביחס לביטוח חובה( כלפי מבקש האישור וכלפי הבאים מטעם  .15.6
התחיי האישור  שמבקש  גוף  או  אדם  כל  כלפי  וכן  האישור,  מקרה מבקש  קרות  טרם  בכתב  כלפיו  ב 

הביטוח לשפות ו/או לכלול ויתור על זכות התחלוף לטובתו, אולם הויתור על זכות התחלוף כאמור לא  
 יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 

על המבוטח מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות העצמיות החלות על   .15.7
 פיהן. 

 אות סעיף בטוח זה תהווה הפרה יסודית.הפרה של איזה מהור .16
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 נוסח ערבות ביצוע

 

 נוסח ערבות בנקאית לביצוע המכרז
                                                               

 

 __/__/__ תאריך:                                                                              לכבוד

 מועצה אזורית תמר 

 

 ___ _____________ הנדון: ערבות מס'                                               

 
מרחוב   .1 ח.צ.__________________   / ח.פ.   / ת.ז.  מס'   _____________ בקשת  לפי 

)להלן   מיקוד(  כולל  מלאה  )כתובת  אנו    -_____________________________  "הנערב"( 
של   כולל  לסכום  עד  סכום  כל  לתשלום  חוזר  בלתי  באופן  כלפיכם  בזה    ש"ח   20,000ערבים 

 למכרז"( שתדרשו מאת הנערב בקשר  סכום הערבות"  -בלבד )להלן  (  ש"חעשרים אלף  במילים  )
שירותי      14/22מספר   אבטחהלמתן  למצלמות  שו"ב  ומערכת  אבטחה  מצלמות  למועצה    אחזקת 

 וזאת להבטחת כל התחייבויות הנערב כלפיכם. האזורית תמר 

 
המרכזית  סכום ערבות זו צמוד למדד המחרים לצרכן, כפי שיתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה   .2

לסטטיסטיקה או כל גוף רשמי אחר שיבוא במקומה. מדד הבסיס לצורך חישוב ההצמדה הינו  
 אשר פורסם ביום שהינו המדד הידוע במועד מתן ערבות זו. _________מדד חודש    

 
אנו נשלם לכם, תוך שבעה ימים מקבלת דרישתכם בכתב, כל סכום עד לגבול סכום הערבות   .3

היה עליכם לבסס או לנמק  את דרישתכם באופן כלשהוא, או לדרוש  האמורה לעיל, מבלי שי
תחילה את סילוק סכום הערבות מהספק, בלבד שהסכום הכולל שנשלם על פי ערבותנו זו לא  

 יעלה על סכום הערבות. 

 
ערבות זו תישאר בתקופה עד ליום ועד בכלל, כל דרישה על פיה צריכה להגיע בכתב לידינו עד   .4

 ד בכלל. דרישה שתגיע לאחר התאריך האמור לא תיענה. לתאריך האמור וע

 
 ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה.  .5

 

 

 

 חתימת הבנק:  

 _______________ 
 סניף _________                         
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   4למסמך  נספח ג'

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

 לכבוד 

 מועצה אזורית תמר 

 

 

אנו הח"מ, _______________ ת.ז. _______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי  

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

 "(  המשתתף_________________ )להלן: "  -הנני משמש בתפקיד _________________ ב .1

 מטעם המשתתף.   הנני מוסמך ליתן תצהיר זה .2

 יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן: .3

 המשתתף או בעל זיקה אליו* לא הורשעו** ביותר משתי עבירות***;    □

להגשת  □  האחרון  במועד  אך  עבירות,  משתי  ביותר  הורשעו  אליו  זיקה  בעל  או  המשתתף 

 הצעות במכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 

 . 1976 –ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 2כהגדרתו בסעיף  –"בעל זיקה" *  

 .31.10.02הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום  –"הורשע"  **

או עבירה לפי חוק עובדים זרים    1987-  עבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז   – "עבירה"   ***

התשנ"א   הוגנים(,  תנאים  והבטחת  כדין  שלא  העסקה  עסקאות    1991  –)איסור  ולעניין 

,  2011  –לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב    2לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף  

 גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק. 

 את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן: יש לסמן .4

א'   □  זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח    9הוראות סעיף    –חלופה    1998  –לחוק שוויון 

 )להלן: "חוק שוויון זכויות"( אינן חלות על המשתתף. 

 לחוק שוויון זכויות חלות על המשתתף והוא מקיים אותן.   9הוראות סעיף  –חלופה ב'    □

יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות   –ן את חלופה ב' בסעיף ב' לעיל  למשתתף שסימ .5

 :להלן

 עובדים.  100 -המשתתף מעסיק פחות מ –( 1חלופה ) □ 
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□   ( משרד   100המשתתף מעסיק    –(   2חלופה  למנכ"ל  לפנות  והוא מתחייב  לפחות,  עובדים 

חובות  יישום  בחינת  לשם  החברתיים  והשירותים  הרווחה,  סעיף  העבודה  לפי  לחוק    9יו 

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.  –שוויון זכויות, ובמידת הצורך 

והשירותים     הרווחה,  העבודה  משרד  למנכ"ל  לפנות  בעבר  התחייב  שהמשתתף  במקרה 

( לעיל, ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא תחייב כאמור  2החברתיים לפי הוראות חלופה )

כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו    הוא מצהיר  –(   2באותה חלופה )

 לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן.  9לפי סעיף 

המשתתף מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד    -למשתתף שסימן את חלופה ב'  לעיל  .6

כל שתהיה  ימים ממועד התקשרותו עם המועצה )כ  30העבודה והרווחה והשירותים החברתיים בתוך  

 התקשרות כאמור(   

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

  _______________ 

 חתימת המצהיר  

 אימות חתימה 

 

)מ.ר עו"ד   ,______________ הח"מ  בפני  אני  הופיע/ה   ________ ביום  כי  בזאת  מאשר   ,)_______  .

מר/גב' _____________ ת.ז. ______________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי  

יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל  

 בחתמו/ה עליו בפני.  

  ____ ______  __________________ 

 עו"ד          תאריך   

 

 

 

 ________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד 
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 4למסמך  נספח ד'

  (SLAרמת שירות ) הסכם 

 הגדרות חומרה:

 תקלה פשוטה שאינה מונעת את פעילותה השוטפת של המערכת.  .1

  וניתןבמידה   נדרש טיפול דחוף – המערכת  של השוטפת פעילותה את  מונעת אשר  חמורה תקלה  .2

 עבודה צוותי הגעת  של במקרה או  מרחוק התקלה על להתגבר

  

 

זמן היענות   חומרה  אור התקלה ית סוג התקלה 

 לקריאה 

 קנס  זמן סיום טיפול 

בשרת   תקלה

המרכזי   ניהול

של מערכת ה  

CCTV 

תקלה המונעת  

פעילות שוטפת  

של מערכת  

הניהול באופן  

 מיידי. 

₪ בגין כל   500 שעות  24עד  4 2

 שעת איחור 

בשרת   תקלה

המרכזי   ניהול

של מערכת ה  

CCTV 

תקלות תוכנה  

חומרה או  

תקלות רשת,  

אשר אינן  

מונעות את  

פעילותה  

השוטפת של  

 המערכת 

₪ בגין כל   1000 שעות  48עד  24 1

 יום איחור 

 NVRב תקלה 

 תחנת עבודה  /

תקלות תוכנה  

חומרה או  

תקלות רשת,  

אשר מונעות  

את פעילותה  

השוטפת של  

מערכת ה  

CCTV 

₪ בגין כל   500 שעות  48עד  24 2

 שעת איחור 

  יחידת   תקלה ב

AP 

תקלה המונעת  

פעילות שוטפת  

של יחידת ה  

AP  ברמת

חומרה או  

תוכנה ללא  

יכולת גישה  

 מרחוק 

₪ בגין כל   500  שעות  24עד  4 2

 שעת איחור 

תקלה ביחידת  

AP 

תקלת תוכנה  

שאינה מונעת  

פעילות שוטפת  

 שעות  48עד  24 1

 

₪ בגין כל   1000

 יום איחור 
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וניתנת לפתרון  

 בגישה מרחוק 

בעורק  תקלה 

ראשי של  

 המערכת  

תקלת תוכנה  

או חומרה אשר  

מונעת את  

פעילותו  

השוטפת  

והתקינה של  

עורקי  

 התקשורת 

₪ בגין כל   500 שעות  24עד  4 2

 שעת איחור 

בעורק  תקלה 

ראשי של  

 המערכת 

תקלה במערכת  

עורקי  

התקשורת אשר  

אינן מונעות את  

פעילות  

התקשורת  

הנדרשת  

לתפקודה  

התקין של  

מערכת ה  

CCTV 

 שעות  48עד  24 1

 

₪ בגין כל   1000

 יום איחור 

ים  תקלה במתג 

  תקשורת וציוד

 נלווה 

תקלת תוכנה  

או חומרה אשר  

מונעת את  

פעילותו השופת  

והתקינה של  

 ציוד התקשורת 

₪ בגין כל   500 שעות  24עד  4 2

 שעת איחור 

תקלה  

בתשתיות  

 תקשורת  

כל פגם או  

תקלה  

בתשתיות  

התקשורת  

לכלל המערכות  

המפורטות  

במכרז זה אשר  

מונעות את  

פעילותה  

השוטפת  

והתקינה של  

מערכת ה  

CCTV 

₪ בגין כל   500 שעות  24עד  4 2

 שעת איחור 

תקלת חומרה   תקלה במצלמה 

או תוכנה  

המשביתה את  

פעילותה של  

המצלמה  

וכוללת הגעת  

 טכנאי 

₪ בגין כל   500 24 4 2

 שעת איחור 
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תקלה שאינה   תקלת במצלמה 

משביתה את  

פעילותה של  

המצלמה  

וניתנת  

להתגברות על  

ידי גישה  

 מרחוק 

₪ בגין כל   1000 48 24 1

 יום איחור 

תקלה שאינה  

 משביתה 

כל תקלת  

מערכת שאינה  

מונעת את  

פעילותה  

השוטפת של  

מערכת ה  

CCTV   כפי

שפורטה במכרז  

 זה

₪ בגין כל   1000 שעות  48עד  24 1

 יום איחור 

  תקלה משביתה

אחת או  

בשילוב תקלות  

משביתות  

 שונות. 

כל תקלת  

מערכת על כלל  

רכיביה כפי  

שפורטו במכרז  

זה עבור מערכת  

 CCTVה 

שעות לטיפול   8עד  4 2

מרחוק/ הגעת  

 טכנאי 

₪ בגין כל   500

 שעת איחור 

 

עקב  תיקון התקלה לטובת  וזאת המועצה להזמין קבלן צד ג'תידרש בכל תקלה אשר מובהר בזאת  כי  •

יישא בעלויות הקבלן אשר ביצע את העבודה    הוא זה אשר  זמינותו של הזוכה, הזוכה אי  אי יכולתו או

 בפועל.
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 4למסמך  נספח ה'

 של נותן השירות  הצהרת סודיות

 

 תאריך: ____________ 

 לכבוד 

   המועצה האזורית תמר

למתן שירותי    פי הסכם מיום _____________ אנו הח"מ, מתחייבים כלפיכם בתקופת מתן השירותים ל

 כדלקמן: , למועצה האזורית תמר אבטחה ומערכת שו"ב למצלמות אבטחהאחזקת מצלמות 

ו/או במהלך מתן   .1 ו/או אחר שיגיע אלי, אגב, בקשר  כל מידע עסקי, תפעולי, מינהלי  לשמור בסודיות 

 השירותים.

לנקוט באמצעי הזהירות הננקטים על ידינו לגבי המידע הסודי שלנו, וזאת למניעת אבדן המידע ו/או   .2

 הגעתו לאחר. 

לרבות: מסמכים, תוכניות, שרטוטים, מפרטים, שיטות עבודה,    – " לעניין התחייבות זו משמעו  מידע" .3

 לקוחות, מידע כלכלי ופיננסי, מידע מקצועי וכל מידע הנוגע למועצה הנמצא ברשותכם.

 

 

 בכבוד רב, 

 ______________________ 
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 4למסמך  נספח ו'

 הצהרת סודיות של עובדי נותן השירות

 

 תאריך: ____________ 

 לכבוד 

 המועצה האזורית תמר 

"( במתן  נותן השירותהואיל ואנו, הח"מ, נעסוק במסגרת עבודתנו אצל ___________________ )להלן: "

  _____________ מיום  הסכם  לפי  שירותיהשירותים  שו"ב    למתן  ומערכת  אבטחה  מצלמות  אחזקת 

אבטחה מתן  תמר  האזורית מועצה  ל  למצלמות  בתקופת  כלפיכם  מתחייבים  אנו  ולאחריה  ,  השירותים 

 כדלקמן: 

ו/או במהלך מתן   .4 ו/או אחר שיגיע אלי, אגב, בקשר  כל מידע עסקי, תפעולי, מינהלי  לשמור בסודיות 

 השירותים.

לנקוט באמצעי הזהירות הננקטים על ידינו לגבי המידע הסודי שלנו, וזאת למניעת אבדן המידע ו/או   .5

 הגעתו לאחר. 

לרבות: מסמכים, תוכניות, שרטוטים, מפרטים, שיטות עבודה,    – " לעניין התחייבות זו משמעו  מידע" .6

 לקוחות, מידע כלכלי ופיננסי, מידע מקצועי וכל מידע הנוגע למועצה הנמצא ברשותכם.

 שם: _________________ שם: _________________  ______ שם: __________

 __________ ת.ז: ______  ת.ז: ________________   ת.ז: ________________ 

 חתימה:  _____________  חתימה:  _____________   חתימה:  _____________ 

 

 שם: _________________ שם: _________________  ______ שם: __________

 ת.ז: ________________  ת.ז: ________________   ת.ז: ________________ 

 חתימה:  _____________  _ חתימה:  ____________  חתימה:  _____________ 

 

 שם: _________________ שם: _________________  ______ שם: __________

 ת.ז: ________________  ת.ז: ________________   ת.ז: ________________ 

 חתימה:  _____________  חתימה:  _____________   חתימה:  _____________ 
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 4למסמך  נספח ז'

 ובמוצרי מדף עדכניים ליום ההתקשרות  התחייבויות בדבר שימוש בתוכנות מקוריות

 אחזקת מצלמות אבטחה ומערכת שו"ב למצלמות אבטחהל

 

_________________    יאנ בתפקיד  ,ההח״מ  כמכהן  ומשמש  מטעם ___________  מוסמך    נציג 

י לעונשים הקבועים בחוק אם  ___________________ לאחר שהוזהרתי להצהיר את האמת וכי אהיה צפו 

 לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 

שהוא  ,  "(המציעהנני נותן הצהרתי זו בשם תאגיד ___________________________ )להלן: " .1

אחזקת מצלמות  שירותי  למתן    14/22במסגרת מכרז    ____________הגוף המבקש להתקשר עם  

 .  ולמתן שירותים הנלווים לכל אלה אבטחה ומערכת שו"ב למצלמות אבטחה

  עדכניים ליום ההתקשרות המוצרי מדף  בו המציע מתחייב לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מקוריות .2

ולצורך ביצוע השירותים נשוא המכרז, ככל שהצעתו תוכרז כזוכה      14/22לצורך קיום מכרז מספר  

 . מועצהעל ידי ה

 

 מת. זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל א

 _______________   _______________   ________________ 

 נותן שירות חתימה וחותמת ה                תפקיד              שם פרטי ומשפחה       

 

 

 אישור עו"ד:

אני הח"מ ______________, עו"ד )מ.ר. ________(, מאשר/ת כי ביום _______ הופיע/ה בפני מר/גב'  

____________,  ת.ז. _____________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא  

צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה  

 עליו בפני. 

 _____________  תמת עו"דחתימה וחו_____________     מ.ר        ___________ תאריך              
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 4למסמך  נספח ח'

 תצהיר בדבר זכויות הקניין

 אחזקת מצלמות אבטחה ומערכת שו"ב למצלמות אבטחה
 

ולאחר   נציג/ים מוסמך/ים מטעם תאגיד __________________  אנו הח״מ ___________________ 

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

 כדלקמן:   

 

וא הגוף  שה, "(המציעהנני נותן הצהרתי זו בשם תאגיד ___________________________ )להלן: " .1

אחזקת מצלמות אבטחה  שירותי  למתן    14/22במסגרת מכרז    ____________המבקש להתקשר עם  

 .  ולמתן שירותים הנלווים לכל אלה ומערכת שו"ב למצלמות אבטחה

 במשבצת המתאימה(  Xאני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. )סמן  .2

ויות הפטנטים, זכויות היוצרים והזכויות האחרות הגלומות  המציע הוא בעל זכויות הקניין, זכ       □

"זכויות הקניין"(, ולא קיימת מניעה משפטית כל שהיא להגיש הצעתו    –בהצעתו )להלן ביחד  

 ולהתקשר לפיה עם המועצה כמפורט במכרז. 

זכויות הקניין או זכויות כלשהן ביחס להצעה הן בידי _____________________)להלן:         □

"היצרן"( והמציע מורשה לפעול מטעמו, לספק ולהתקין את המוצר בקרב לקוחות מישראל.  

 מצ"ב אישור היצרן למציע. 

 

המציע מתחייב לשפות ולפצות את המועצה בגין נזקים כלשהם בשל תביעות צד ג׳ נגדו כתוצאה מהפרת   .3

השימוש  או  הרכישה  בעקבות  דנא.  המכרז  או  ההצעה  בשל  כלשהן  קניין  הכלולים    זכויות  במוצרים 

 בהצעתו. 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.    .4

     

וחותמת     תפקיד                   שם פרטי ומשפחה       נותן  חתימה 

 השירות 

 

 אישור עו"ד:

אני הח"מ ______________, עו"ד )מ.ר. ________(, מאשר/ת כי ביום _______ הופיע/ה בפני מר/גב'  

____________,  ת.ז. _____________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא  

צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה  

 עליו בפני. 

 
 

    

 חתימה וחותמת עו"ד    מ.ר                     תאריך              
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 4למסמך  נספח ט'

 תצהיר בדבר העדר זיקה לנבחר או עובד מועצה והיעדר ניגוד עניינים  

 הרשות המקומית: ___________________________________ 

 מועמד/ת לתפקיד: ___________________________________ 

 

 תפקידים וכהונות –חלק א' 

 פרטים אישיים  .1

 משפחה: _____________________________ שם 

 שם פרטי: _______________________________ 

 שנת לידה: ___/___/___  מס' זהות: |__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 כתובת: רח' _______________  עיר/יישוב ________________  מיקוד: ____________ 

 ן נייד: ____________________ מס' טלפון: ____________________  מס' טלפו 

 

 תפקידים ועיסוקים .2

של   לתקופה  קודמים  ועיסוקים  ותפקידים  נוכחיים  ועיסוקים  תפקידים  )לרבות    4פירוט  אחורה  שנים 

 כשכיר/ה, כעצמאי/ת, כנושא/ת משרה בתאגיד, כקבלן/ית, כיועץ/ת וכד'(.

 וכיו"ב(.   נא להתייחס גם לתפקידים בתאגיד מכל סוג )חברה, שותפות, עמותה

 נא להתייחס לתפקידים בשכר או בהתנדבות )יש לציין במפורש גם תפקידים בהתנדבות(.

 

תחומי הפעילות של   שם המעסיק וכתובתו 

 המעסיק 

התפקיד ותחומי  

 האחריות 

 תאריכי העסקה 
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 תפקידים ציבוריים  .3

 . לעיל 2שלא צוינו בשאלה  פירוט תפקידים בשירות הציבורי וכהונות ציבוריות 

 שנים אחורה.  4נא להתייחס לתפקידים נוכחיים ולתפקידים קודמים לתקופה של 

 

 תאריכי מילוי התפקיד  התפקיד  הגוף 

   

   

   

   

   

 

 חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים .4

חברות   הם  פירוט  אם  בין  אחרים,  גופים  או  רשויות  תאגידים,  של  מקבילים  בגופים  או  בדירקטוריונים 

 ציבוריים ובין אם אינם ציבוריים. 

 שנים אחורה.  4נא להתייחס לכהונות נוכחיות ולכהונות קודמות לתקופה של 

 

שם התאגיד / רשות / גוף  

 ותחום עיסוקו 

תאריך התחלת  

הכהונה ותאריך  

 סיומה 

פעילות מיוחדת   הכהונה * סוג 

בדירקטוריון )כגון  

חברות בוועדות או  

 תפקידים אחרים( 

    

    

    

    

    

    

נא לפרט גם את שמות    -דירקטור חיצוני או מטעם בעלי מניות. ככל שמדובר בדירקטור מהסוג השני * 

 בעלי המניות שמינו אותך. 
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 קשר לפעילות הרשות המקומית  .5

, לפעילות הרשות  שלא כאזרח המקבל שירותהאם יש, או היו לך, או לגוף שאתה בעל עניין בו, זיקה או קשר,  

לתאגידים   קשר  או  זיקה  זה  )ובכלל  אליה  הקשורים  לגופים  או  לעבוד,  מועמד/ת  את/ה  שבה  המקומיות 

לגופים אחרים   שהיא קשורה  סטטוטוריים שבשליטת הרשות המקומית שבה את/ה מועמד/ת לעבוד, או 

 אליהם(? 

 שנים אחורה. נא לציין כל זיקה או קשר באופן מפורט.  4נא להתייחס לזיקות ולקשרים נוכחיים ולתקופה של  

לרבות כל מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או מכהן כדירקטור, או מגופים מקבילים בו ו/או    –"בעל עניין" בגוף  

אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעו בחוק  עובד בו ו/או מייצג אותו ו/או יועץ חיצוני לו )

 (.1, בתאגידים הנסחרים בבורסה1968- ניירות ערך, התשכ"ח

 כן / לא 

 אם כן, פרט/י:

 ___________________________________________________________________________

____________________________________________________ _______________________

 ___________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________ 

 

 לגבי קרובי משפחה  5-2פירוט תפקידים כאמור בשאלות  .6

  בהווה לעיל לגבי קרובי משפחתך. יש להתייחס לתפקידים ולכהונות    5-2פירוט תפקידים, כאמור בסעיפים  

 בלבד.

נא לפרט את שם הקרוב/ה, סוג הקרבה המשפחתית והפרטים הרלוונטיים שנדרשו בשאלות לעיל )למשל,  

חלת הכהונה, סוג הכהונה  אם בן/ת זוגך חברה בדירקטוריון, יש לפרט את התאגיד ותחום עיסוקו, תאריך הת

 ופעילות מיוחדת בדירקטוריון(. 

 בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך.  –"קרוב" 

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___ _____________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________ . 

 

 

 זיקות לכפופים או לממונים בתפקיד 

 
 – 1968-כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח ,בעל ענין" בתאגיד" 1

המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור  (   מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות  1)

אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד  

רשאי למנות עשרים    שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה בו, או

 –וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו; לענין פסקה זו 

 יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן;  )א( 

החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים; לענין זה, "נאמן"   )ב( 

לפי סעיף    - כנאמן להסדר כמשמעותו  בניירות ערך רק מכוח תפקידו  ולמעט מי שמחזיק  למעט חברת רישומים 

 ; הכנסה מס  קודתלפ 102 בסעיף כהגדרתו,  לעובדים()ו( או כנאמן, להקצאת מניות 2)א()46

 (   חברה בת של תאגיד, למעט חברת רישומים; 2)
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האם את/ה ומי שאמורים להיות ממונים עליך )במישרין או בעקיפין(, או כפופים לך בתפקיד שאליו את/ה  

במסגרות   כפיפות  יחסי  ביניכם  מתקיימים  האם  אחרים?  בארגונים  משותפת  בכהונה  מכהנים  מועמד/ת, 

 כמו קשרים עסקיים, קשרי משפחה או זיקות אחרות? אחרות, 

 כן / לא 

 אם כן, פרט/י:

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

 ב של חשש לניגוד עניינים תפקידים ועניינים שלך או של קרוביך, העלולים להעמידך במצ .7

, שלך או של קרוביך, שעלולים להעמיד אותך במצב של  שלא פורטו לעילהאם ידוע לך על תפקידים ועניינים 

 חשש לניגוד עניינים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת? 

 בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך.  –"קרוב" 

 כן / לא 

 אם כן, פרט/י:

 ___________________ _______________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

ם, עיסוקים, כהונות ועניינים של קרוביך האחרים ושל מקורביך שעלולים להעמידך במצב של  תפקידי .8

 חשש לניגוד עניינים
על תפקידים, עיסוקים, כהונות ועניינים אחרים של קרוביך האחרים, שאליהם לא התבקשת    ידוע לךהאם  

עסקיים(, שעלולים להעמיד  להתייחס בשאלות לעיל, או של מקורביך )ובכלל זה חברים קרובים ושותפים  
 אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד אליו את/ה מועמד/ת? 

 . נא להתייחס גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה

לעיל )לדוגמה, תפקידים ועיסוקים של קרובים    1-8נא להתייחס במיוחד לנושאים שעליהם נשאלת בשאלות 
 בדירקטוריונים או בגופים מקבילים, וקשר שיש להם לפעילות הרשות המקומית(.אלה, חברויות 

 כן / לא 

 אם כן, פרט/י:

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

_______________________________________________________ ___________ 
 

 פירוט קורות חיים ועיסוקים  .9

נא צרפ/י בנפרד קורות חיים מעודכנות ליום מילוי השאלון, הכוללות השכלה ופירוט עסקים בעבר ובהווה,  

 כולל תאריכים. 
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 נכסים ואחזקות  –חלק ב' 

 אחזקות במניות  .10

ם כלשהם, שלך או של  פירוט החזקת מניות בתאגידים, במישרין או בעקיפים, או שותפות בגופים עסקיי

התשכ"ח ערך,  ניירות  בחוק  כמשמעו  בתאגיד  עניין  כבעל  שלא  אחזקה  לפרט  צורך  )אין  ,  1968-קרוביך 

 בתאגידים הנסחרים בבורסה(.

 בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך.  –"קרוב" 

 כן / לא 

 אם כן, פרט/י:

 

  שם המחזיק )אם  שם התאגיד / גוף 

 המועמד( המחזיק אינו  

 תחום עיסוק  אחוז החזקות 

 התאגיד / הגוף 

    

    

    

    

    

    

 

 נכסים שאחזקתם, מכירתם או שימוש בהם עשויים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים  .11

עשויים   בהם  שימוש  או  קרוביך, שאחזקתם, מכירתם  בבעלות  או  בבעלותך  נכסים אחרים  קיימים  האם 

 ניגוד עניינים עם התפקיד שאליו את/ה מועמד/ת? להעמידך במצב של 

 בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך.  –"קרוב" 

 כן / לא 

 אם כן, פרט/י:

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

_____________________ _____________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 

 חבות כספים בהיקף משמעותי  .12

האם את/ה, קרוביך או מישהו משותפיך העסקיים, אם ישנם, חייב כספים או ערב לחובות או להתחייבויות  

 כלשהם?

 שסמוך על שולחנך. בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי  –"קרוב" 

 כן / לא 

 אם כן, פרט/י:

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ ________

 _______________________________________________  
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 נכסים אחרים העלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים  .13

, שעשויים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים  שלא פורטו לעילהאם ידוע לך על נכסים אחרים,  

 בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת?

של קרוביך, של מקורביך )ובכלל זה חברים קרובים ושותפים עסקיים(, של גופים  נא להתייחס לנכסים שלך,  

 שאתה בעל עניין בהם ושל גופים שקרוביך או מקורביך הם בעלי עניין בהם.

 . נא להתייחס גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה

זכויות הצבעה בו, בין במישרין ובין בעקיפין, ו/או לרבות מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או  –"בעל עניין" בגוף 

 .מכהן כדירקטור או בגופים מקבילים בו ו/או עובד בו ו/או מייצג אותו ו/או יועץ חיצוני לו

 כן / לא 

 אם כן, פרט/י:

 __________________________________________________________________ 

__________________________________ ________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 הצהרה  –חלק ג' 

 

_____________ מספר  ת.ז.  נושא/ת   ,_______________________ מטה,  החתומ/ה  מצהיר/ה  אני,   ,

 בזאת, כי:

 כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי, לקרובי ולמקורבי, הם מלאים, נכונים ואמיתיים;  .1

כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי, לקרובי ולמקורבי, הם מידיעה אישית, אלא אם   .2

הפרטים אינם ידועים לי במלואם    כן נאמר במפורש כי ההצהרה היא למיטב הידיעה, וזאת במקרה שבו

 ו/או בחלקם ו/או אינם ידועים לי מידיעה אישית.

מעבר לפרטים שמסרתי בשאלון לא ידוע לי על כל עניין אחר שעלול לגרום לי להיות במצב של חשש   .3

 ; לניגוד עניינים עם התפקיד

לניגוד עניינים במילוי  אני מתחייב/ת להימנע מלטפל בכל עניין שעלול לגרום לי להיות במצב של חשש   .4

 התפקיד, עד לקבלת הנחייתו של היועץ המשפטי של הרשות המקומית בנושא; 

הדברים   .5 במהלך  יתעוררו,  או  בשאלון  הצהרותיי  בתוכן  שינויים  יחולו  בו  במקרה  כי  מתחייב/ת,  אני 

ץ ביועץ הרגיל, סוגיות שלא נצפו מראש, שעשויות להעמיד אותי במצב של חשש לניגוד עניינים, איווע

 .המשפטי של הרשות המקומית, אמסור לו את המידע הרלוונטי בכתב ואפעל לפי הנחיותיו

 

 

  _________________  _________________ 

 חתימה  תאריך  
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 22/14למכרז   5מסמך 
 

 סמך הגדרת השירותים )מפרט טכני( מ
 . CCTVלאחזקת מערכת  מסמך הגדרת חוזה השירות

 מבוא  .1

מערכת  המועצה הקימה כחלק משיפור תחושת הביטחון ברחבי המועצה ובמתחם עין בוקק  .1.1

CCTV  מצלמות אבטחהבעלת רשת ,LPR  ומערכתAP   .במקומות ציבוריים שונים 

ולה תתי מערכות, כפי שיפורטו   HIKVISION הינה של היצרןשל המזמינה  CCTVמערכת ה  .1.2

 בהמשך מסמך זה: 

   (RFמערכת עורקי תקשורת רדיו ) .1.2.1

 LPRמערכת  .1.2.2

 WIFI APמערכת  .1.2.3

 LAN POE 3Lרשת תקשורת מבוססת מתגי  .1.2.4

 IP POEרשת מצלמות  .1.2.5

 

מבוססת   כחלק משירות למגיעים למתחם התיירות מעמידה המועצה תקשורת אלחוטית חינמית .1.3

AP WIFI  של המועצה המבוססת על עורקי התקשורת כפי   רשת התקשורתהמקושרת  ל

 שיפורטו במסמך זה.

  25 -וכ   IP POE מצלמות אבטחה  68 -עד כה במסגרת הפרויקט הותקנו ברחבי המועצה כ .1.3.1

AP , מחוברים למרכז הבקרה במחלקת הביטחון והפיקוח של המועצה והם 

התאם למופיע  בו ערך,או דגמים שווי  על המציע להתבסס בהצעתו על סוג הציוד הקיים במועצה .1.4

במידה   על מנת למנוע בעיות תאימות ברמת התוכנה או החומרה.  מפרט הטכני,דרישות הב

ויחליט המציע בהצעתו להציע ציוד מדגם שונה עליו להוכיח יכולת אינטגרציה מלאה עם הציוד  

 הקיים. 

 

 עבודה יסוד והנחות  הנחות .2

2.1.  

 אחזקת הציוד והתוכנה: .2.2

ותתי המערכות הנלוות לה כפי   CCTVלמערכת ה  שירותי תחזוקה שוטפיםלספק מתחייב  הספק .2.3

   .על פי הדרישות המפורטות במכרז זהולאורך חיי ההתקשרות   שיפורטו במכרז זה,

מערכת עתידית  תת ועל כל  ,המערכות המפורטות במסמך זהתתי על כלל  , CCTVמערכת ה   .2.4

תהיה באחריות ספק השירות על פי דרישות   ,CCTVשק למערכת ה מאו שתתמ שתותקן

 וזאת ללא תמורה נוספת. התחזוקה למכרז זה, 

לטובת   08:00-17:00ה' בין השעות -מוקד שירות פעיל בימים א' המזמינהיעמיד לטובת  הספק .2.5

 פתיחת קריאה ללא תמורה נוספת. 

מנהל תיק לקוח אשר יהווה איש הקשר מטעמה לכל תקלה, בעיה   המזמינהיעמיד לטובה  הספק .2.6

 עם מוקד השירות ללא תמורה נוספת. 

לכל   5 -לא יאוחר מהו  כפי שיפורטו במכרז זה ות שירותדוח למזמינהמתחייב להעביר  הספק .2.7

 אודות הקריאות והתיקונים שבוצעו במהלך החודש העוקב.  ,חודש קלנדרי
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2.8 

   נדרשים  תקנים

 שם התקן תקן מס

כללי בטיחות למכשירי חשמל ולמכשירים   900ת"י 

 דומים 

 מיון דרגות הגנה של מעטפת לציוד חשמלי  981ת"י 

 ואביזריםציוד חשמלי מכשירים    430ת"י 

 הוראות למתקני חשמל  108ת"י 

 כבלים פתילים ומוליכים מבודדים  473ת"י 

 כבלים למתקני תקשורת  1155ת"י 

 מערכות הגנה מפני ברקים  1173ת"י 

 מוצרים ירוקים  17378ת"י 

 גלאי אש, עשן, חום, ספקי כוח, בקרה.  1220ת"י 

 מוקדי בקרה  1227ת"י 

 אטימות לאבק ומיים  IP65ת"י  

 בטיחות אש למחשבים וציוד היקפי  ( 1/2) 1631ת"י 

בידוד כבלי חשמל, חוטים ומחברים להעברת   479ת"י 

אופני בדיקה   –וולט   1000מתח נומינלי של עד 

 להתקנות. -

  ולשירותי רדיו לציוד אלקטרומגנטית  תאימות 48.1 חלק 961"י ת

  אלקטרומגנטית תאימות (EMC) רדיו

 כלליות  טכניות דרישות

כבלים עבור אותות טלוויזיה, אותות   רשתות 9  חלק 50083"י ת

קול ושירותים הידודיים: מנשקים למוקדי  

"מ ולציוד מקצועי דומה עבור זרמי  אק"כ/טל

 DVB/MPEG--2 (CATV/SMATV) לההוב

 

 

 

https://www.sii.org.il/he/%D7%93%D7%A4%D7%99-%D7%9C%D7%95%D7%91%D7%99/%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99/%D7%AA%D7%A7%D7%99%D7%A0%D7%94/%D7%93%D7%A3-%D7%AA%D7%A7%D7%9F/?id=9dc31d38-30ad-432e-b4bb-a391e572beee_HE
https://www.sii.org.il/he/%D7%93%D7%A4%D7%99-%D7%9C%D7%95%D7%91%D7%99/%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99/%D7%AA%D7%A7%D7%99%D7%A0%D7%94/%D7%93%D7%A3-%D7%AA%D7%A7%D7%9F/?id=1c015db6-6ebd-4a48-a6ef-65af0c388031_EN
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 תיאור פריסת המערכת:  .3

 : שמות האתרים .3.1

 מועצה   .3.1.1

 שער דרומי   .3.1.2

 ליאונרדו קלאב  .3.1.3

 ליאונרדו פלאזה   .3.1.4

 הרודס   .3.1.5

 רויאל   .3.1.6

 דיוויד   .3.1.7

 קראון פלאזה   .3.1.8

 ים המלח  – ישרוטל   .3.1.9

 הוד  .3.1.10

 שער צפוני  .3.1.11

 דניאל  .3.1.12

 אואזיס  .3.1.13

 ישרוטל גנים  .3.1.14

 ליאונרדו אין  .3.1.15

 לוט  .3.1.16

 סוכת דתיים  .3.1.17

 סוכת חמי זוהר  .3.1.18

 חניון דתיים  .3.1.19

 ( 7סוכת סולריום )סוכה   .3.1.20

 סולריום גברים  .3.1.21

 סולריום נשים  .3.1.22

 8סוכה  .3.1.23

 9סוכה  .3.1.24

 חניון סולריום  .3.1.25

 מלון מילוס  .3.1.26

 חניון עין התכלת  .3.1.27

 מט"ש עין בוקק  .3.1.28

 5מקלט  .3.1.29
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עורקי תקשורת ארכיטקטורת .3.2

 
 

 

 

  ומקצבי תקשורתמיפוי רוחבי פס  .3.3
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 CCTVה   מערכתרכיבי   .4

הנלווים להתקנתו של   האביזרים  כל  את כולל, CCTVהציוד המפורט עבור חוזה התחזוקה של מערכת ה    כלל*הערה: 

כולל תשתיות   , הציוד להתקנת הנדרשים האביזרים לכלל לדאוג  הזוכה  באחריותהציוד, בכל אתר כפי שמפורט במכרז זה. 

 . CCTVה  למערכת ןהתקי  חיבורולעד  ,ורתתקש

מערכת ה   תיאורחוזה שירות זה, על פי רשימת האתרים הקיימים במכרז זה, ועל פי  במסגרת .4.1

CCTV  ,של רכיבי מערכת חדשה יידרש הזוכה לתיקון החלפה או התקנה על כלל מרכיביה ,  

 . המועצה נציג לדרישות או  המערכת  לדרישות בהתאם, CCTVעבור מערכת ה 

 : עיקריות  רכותמע משלושה בנויה  של המזמינה, CCTVה  מערכת .4.2

 . HIKCENTERALמבוססת מערכת ניהול  HIKVISIONשל חברת  CCTVמערכת   .4.2.1

ומנוהלת דרך ה   HIKVISIONשל  CCTVכחלק ממערכת ה  LPR מערכת .4.2.2

HIKCENTERAL . 

 .CCTVרדיו עבור שדרת התקשורת המרכזית למערכת ה  מבוססיתקשורת  עורקי מערך .4.2.3

עבור סביבת ה   ,HPאו   FORTINETשל חברת   POE LAYER 3מערך מתגי תקשורת  .4.2.4

LAN  ואספקת מתחPOE  .לאביזרי המערכת 

 . אורחי מתחמי התיירותל, כשירות סביבתי אזרחי WIFIעבור   AP מערך .4.2.5

 

 מועצה  –  1אתר מספר  .5

 הערות יצרן סוג הציוד

NVR Hikvision 32  טרה  4ערוצים 

  Hikvision לובי   – 1מצלמה 

  Hikvision חצר דרום   – 2מצלמה 

  Hikvision חצר צפון   – 3מצלמה 

  Hikvision רכש  – 4מצלמה 

  Hikvision הנה"ח   – 5מצלמה 

 Hikvision PTZ Camera גג המועצה   – 6מצלמה 

 Hikvision PTZ Camera חצר תפעול   – 7מצלמה 

  Hikvision חנייה תפעול   – 8מצלמה 

  Hikvision מחסן  – 9מצלמה 

  Hikvision מחסן רחבה  –  10מצלמה 

  Hikvision מחסן  –  11מצלמה 

  Hikvision קהילה צפוני  –  12מצלמה 

  Hikvision גבייה  –  13מצלמה 

  Hikvision גבייה  –  14מצלמה 

  Hikvision רכש  –  15מצלמה 

  Hilook קהילה  –  16מצלמה 

  Hikvision רכש  –  17מצלמה 

  Hikvision רכש  –  18מצלמה 

  Hikvision לשכה  –  19מצלמה 
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NVR Hikvision 16  טרה  2ערוצים 

  Hikvision חדר ישיבות   – 1מצלמה 

  Hikvision משרד קב"ט  – 2מצלמה 

  Hikvision כניסה פיקוח  – 3מצלמה 

 

 שער דרומי  –  2אתר מספר  .6

 הערות דגם סוג הציוד

NVR Hikvision 16  טרה  4ערוצים 

 Hikvision LPR Camera נתיב כניסה  -   1מצלמה 

 Hikvision LPR Camera נתיב יציאה   – 2מצלמה 

  Hikvision רחבת שומר  – 3מצלמה 

  Hikvision ביתן שומר  – 4מצלמה 

 

 מלון הוד  –  3אתר מספר  .7

 הערות דגם סוג הציוד

NVR Hikvision 16  טרה  2ערוצים 

 Hikvision PTZ Camera מצלמה 

 

 

 

 שער צפוני  –  4אתר מספר  .8

 הערות דגם סוג הציוד

NVR Hikvision 16  טרה  4ערוצים 

 Hikvision LPR Camera נתיב כניסה  -   1מצלמה 

 Hikvision LPR Camera נתיב יציאה   – 2מצלמה 

  Hikvision רחבת שומר  – 3מצלמה 

  Hikvision ביתן שומר  – 4מצלמה 

 

 חמי זוהר  –  5אתר מספר  .9

 הערות דגם סוג הציוד

NVR Hikvision 16  טרה  2ערוצים 

  Hikvision 1מצלמה 

  Hikvision 2מצלמה 

  Hikvision 3מצלמה 

  Hikvision 4מצלמה 

  Hikvision 5מצלמה 

 

 ( 7סולריום )סוכה  –  6אתר מספר  .10

 הערות דגם סוג הציוד

NVR Hikvision 16  טרה  2ערוצים 
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  Hikvision 1מצלמה 

  Hikvision 2מצלמה 

  Hikvision 3מצלמה 

  Hikvision 4מצלמה 

 

 8סוכה  –  7אתר מספר  .11

 הערות דגם סוג הציוד

NVR Hikvision 16  טרה  2ערוצים 

  Hikvision 1מצלמה 

  Hikvision 2מצלמה 

  Hikvision 3מצלמה 

  Hikvision 4מצלמה 

 

 

 

 9סוכה  –  8אתר מספר  .12

 הערות דגם סוג הציוד

NVR Hikvision 16  טרה  2ערוצים 

  Hikvision 1מצלמה 

  Hikvision 2מצלמה 

  Hikvision 3מצלמה 

  Hikvision 4מצלמה 

 

 חניון עין התכלת –  9אתר מספר  .13

 הערות דגם סוג הציוד

NVR Hikvision 16  טרה  2ערוצים 

  Hikvision 1מצלמה 

  Hikvision 2מצלמה 

  Hikvision 3מצלמה 

  Hikvision 4מצלמה 

 

 5מקלט  – 10אתר מספר  .14

 הערות דגם סוג הציוד

NVR Hikvision 8   טרה  2ערוצים 

  Hikvision 1מצלמה 

  Hikvision 2מצלמה 

  Hikvision 3מצלמה 

 

 ( APמפרט הציוד ) .15

 דגם סוג ציוד שם האתר 
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 Fortinet Outdoor AP FAP224E חניון עין התכלת צפון 

 Fortinet Outdoor AP FAP224E חניון עין התכלת דרום 

 Fortinet Outdoor AP FAP224E חניון עין התכלת מערב 

 Fortinet Outdoor AP FAP224E חמי זוהר צפון 

 Fortinet Outdoor AP FAP224E חמי זוהר דרום מערב 

 Fortinet Outdoor AP FAP224E דרום חמי זוהר 

 Fortinet Outdoor AP FAP224E חוף דתיים צפון 

 Fortinet Outdoor AP FAP224E חוף דתיים דרום 

 Fortinet Outdoor AP FAP224E חוף דתיים חנייה דרום 

 Fortinet Outdoor AP FAP224E חוף דתיים חנייה צפון 

 Fortinet Outdoor AP FAP224E חנייה הורדוס 

 Fortinet Outdoor AP FAP224E 1חנייה פטרה 

 Fortinet Outdoor AP FAP224E 2חנייה פטרה 

 Fortinet Outdoor AP FAP224E 3חנייה פטרה 

 Fortinet Outdoor AP FAP224E סולריום נשים 

 Fortinet Outdoor AP FAP224E סולריום גברים דרום 

 Fortinet Outdoor AP FAP224E צפון סולריום גברים 

 Fortinet Outdoor AP FAP224E צפון  7סוכה 

 Fortinet Outdoor AP FAP224E דרום  7סוכה 

 Fortinet Outdoor AP FAP224E דרום מערב  7סוכה 

 Fortinet Outdoor AP FAP224E צפון מערב  7סוכה 

 Fortinet Outdoor AP FAP224E דרום מערב  8סוכה 

 Fortinet Outdoor AP FAP224E צפון מערב  8סוכה 

 Fortinet Outdoor AP FAP224E צפון  9סוכה 

 Fortinet Outdoor AP FAP224E דרום  9סוכה 

 Fortinet Outdoor AP FAP224E צפון מערב  9סוכה 

 Fortinet Outdoor AP FAP224E דרום מערב  9סוכה

 

 מפרט ציוד )מתגים(  .16

 דגם סוג ציוד האתר שם 

 FortiSwitch 224E-POE מתג לאונרדו קלאב 

 FortiSwitchRugged 112D-POE מתג חמי זוהר 

 FortiSwitchRugged 112D-POE מתג חוף דתיים 

 FortiSwitch 224E-POE מתג הרודס 

 FortiSwitchRugged 112D-POE מתג עין התכלת 

 FortiSwitchRugged 112D-POE מתג 8סוכה 

 FortiSwitchRugged 112D-POE מתג חניון פטרה 

 FortiSwitchRugged 112D-POE מתג 9סוכה 

 FortiSwitch 224E-POE מתג קראון פלאזה 

 FortiSwitch 224E-POE מתג לאונרדו פלאזה 
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 FortiSwitch 224E-POE מתג מלון דיויד 

 FortiSwitch 224E-POE מתג ישרוטל ים המלח 

 FortiSwitchRugged 112D-POE מתג סולריום נשים 

 FortiSwitchRugged 112D-POE מתג 7סוכה 

 FortiSwitchRugged 112D-POE מתג סולריום גברים 

 FortiSwitchRugged 112D-POE מתג חניון דתיים 

 FortiSwitch 124E-POE מתג מתג ראשי מועצה 

 FortiSwitchRugged 112D-POE מתג חניון הורדוס 

 FortiSwitch 224E-POE מתג מלון רויאל 

 HP1920** בנוסף קיימים מתגים מקומיים מדגם 

 

 מפרט ציוד )אנטנות תקשורת(  .17

 דגם קצב צד ב' צד א'

 Ceragon IP20E 1000 לאונדו קלאב  מועצה 

 Ceragon IP20E 1000 הרודס  מועצה 

 Ceragon IP20E 1000 לאונרדו פלאזה  מועצה 

 Ceragon IP20E 1000 קראון פלאזה  הרודס 

 Ceragon IP20E 1000 דיויד  קראון פלאזה 

 Ceragon IP20E 1000 רויאל  דיויד 

 Ceragon IP20E 1000 לאונרדו פלאזה  רויאל 

 Ceragon IP20E 1000 ישרוטל  רויאל 

 Siklu 700 100 אואזיס  רויאל 

 Siklu 700 100 ישרוטל גנים  רויאל 

 Siklu 700 100 דניאל  רויאל 

 Siklu 700 100 שער דרום  לאונרדו קלאב 

 Siklu 700 100 חניון דתיים  לאונרדו קלאב 

 Siklu 1200 500 חוף דתיים  לאונרדו קלאב 

 Siklu 1200 500 חוף חמי זוהר  לאונרדו קלאב 

 Siklu 700 100 הוד  קראון פלאזה 

 Siklu 1200 500 8סוכה  קראון פלאזה 

 Siklu 1200 500 9סוכה  קראון פלאזה 

 Siklu 700 100 לוט  קראון פלאזה 

 Siklu 700 100 מילוס  קראון פלאזה 

 WIP 100 חניון פטרה  קראון פלאזה 

 WIP 100 חניון הורדוס  קראון פלאזה 

 Siklu 700 100 שער צפון  דיוויד 

 Siklu 700 100 לאונרדו אין  דיוויד 

 Siklu 1200 500 סולריום נשים  ישרוטל 

 Siklu 1200 500 סולריום גברים  ישרוטל 

 Siklu 1200 500 7סוכה  ישרוטל 
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 נלווהמפרט ציוד  .18

 

 

 

 הערות כמות יצרן דרישות תיאור פריט מסד

 TOP-VPRO אל פסק  1

1KVA 

  UPS Online 

TopVision PRO 

1.5KVA   או שווה

 ערך

כולל אביזרים   15

 נלווים וסוללות  

ארון   2

  תקשורת

 פנים 

12U TIKSHORNET  

 או שווה ערך 

כולל פאנלי   10

תקשורת ואביזרים  

נלווים ומובילי  

 תקשורת 

ארון   3

תקשורת  

 חיצוני  

אטום   60*50

 65IPלמיים  

ORLITE   או

 שווה ערך 

כולל אביזרי   3

התקנה נלווים  

פלטת עץ פנימית  

וציוד אוורור  

וקירור עבור רכיבי  

 המערכת 

  מסך צפיה 4

LCD 

עבור   LCDמסך 

צפיה במערכת ה  

CCTV  

lg 65 UHD 

Smart   או שווה

 ערך

חיבור למערכת   4

הניהול של מערכת  

  CCTVה 

 HIKCENTRAL Hp Z290 עמדת ניהול  5

Intel xeon 1.6 

16 Gb Ram 

512 SSD 

Win 10 Pro 

כולל מערכת   2

ומערכת  הפעלה 

ניהול  

HIKCSNTERAL 

כולל מסך מקלדת  

עכבר וחיבור  

של   LCDלמסכי 

 המזמינה 

ספקי מתח   6

 נמוך 

V24 /V48    עבור התקנה   24 כללי

חיצונית בארונות  

תקשורת עבור  

אביזרי המערכת  

הדורשים מתח  

 נמוך. 

  SM/MMממיר  ממיר אופטי  7

 לנחושת 

 כולל מגשרים  24 כללי 

מערכת ניהול   8

AP 

Fortigate 300E Fortigate 300E 1  כולל ציוד נלווה 
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 סביבת העבודה .19

 

 עבודה בגובה .19.1

  תולפני עבודתו לנציג המועצה את כלל האישורים הנדרשים לעבוד  להציג נדרש  הזוכה: הערה* 

 בין שפורטה במכרז זה ובין שלא.  ,בגובה מכל סוג שהוא

 

 תקשורת   תרני .19.1.1

  תקשורת או עמודי גובה תרנייידרש הזוכה לעבודות בגובה על   עבודתו במסגרת .19.1.1.1

  עבודה אישורי להציג  הזוכה  על. מקצועיים סנפלינג וציוד  רתמותהכוללות עבודה עם 

 .זו  עבודה בסביבת  הנדרש העבודה  לאופי מתאימיםה ,בגובה

 

 ם בנייניוגגות סנפלינג  .19.1.2

  לעבודתו יידרש כןול וסביבתם,   מבנים גגות עליידרש הזכיין לעבודה    תועבוד  במסגרת .19.1.2.1

  מתאימים עבודה  אישורי  להציג   הזוכה  על. מקצועיים  ועובדי סנפלינג  סנפלינג ציוד

 . העבודה  לביצוע

 

 במות הרמה מנוף /  .19.1.3

 מנוף/במת הרמה:  .19.1.3.1

מותקנות  באחריות נותן השירותים לדאוג למנוף כולל סל הרמה/במת הרמה באתר בו

ע"פ הוראות   המערכות לרבות אישורי עבודה בגובה, אישור משטרה, והסדרי תנועה

התקנים והוראות   הבטיחות הקבועות בחוק, לרבות רכב ליווי וכל הנדרש לשינוע ע"פ 

 הבטיחות של משרד התעשייה.

 

 . העבודה  לביצוע משנה  בקבלני  להשתמש הקבלן יוכל בגובה   עבודה  בכל*הערה: 

 

 מתח נמוך. /מתח גבוהה –חשמל  ותעבוד .19.2

  בהתאם חשמל ליכבחשמל הכוללות סלילת  תשתיותמעבודתו יידרש הזוכה להקמת  כחלק .19.2.1

 . קצהה אביזרי שרשור/וחיבור  חשמלה  ןארו  צדב התקנה כולל  ,העבודה לסביבת

הכבלים   UL 1072,IEC 60502-1. בתקנים1516,כל הכבלים והגידים יעמדו בת"י  .19.2.2

 או שווה ערך.  IEC 60332-1. לתקן -FRהמאושרים לשימוש יהיו מסוג מעכבי בעירה  

 לפחות  1KV.,מעלות צלזיוס90בידוד XLPEהכבלים המאושרים לשימוש יהיו מסוג  .19.2.3

 ההתקנה של כל אביזרי הקצה תהיה באמצעות  .19.2.4

  נציג ודרישות  השטח  למתאר בהתאםאו מובילים  תצינורות מרירון/שרשורי או על גבי תעלו

 .המועצה

  נקודת של היפרט את פרטי הארון אליו הם מחוברים ומה תפקיד  הקצה אביזרי על  שילוט .19.2.5

 "(.תקשורת ארון"  למשל) הקצה

 , ובארון חשמל אליו תחובר הנקודהמתאים חבק  בעזרת הכבל צידי בשני יהיה השילוט  .19.2.6

 . חרוט PVבעזרת שילוט 

 חרוט בגודל וצבע שיאושר על ידי נציג המועצה.  PVCיהיה מסוג  השילוט  .19.2.7

 כל הציוד שיעשה בו שימוש יישא תו תקן ישראלי מלא תקף כנדרש  .19.2.8

 . תקשורת לארונות הארקות כולל הארקות   חיבור .19.2.9



62 

 

היה בהתאם לתקנות החשמל (הארקת יסוד),  תו  וכהבוצע ע"י הזת ההארק  התקנת .19.2.9.1

   1981( -התשמ"א

 EIA/TIA 607 - לפי תקןההארקות למערכות התקשורת יהיו  .19.2.9.2

.GROUNDING/BONDING 

 . רבמהדורתו העדכנית ביות1173הארקות ברקים יתוכננו ויבוצעו ע"י הזכיין לפי ת"י 

  מתח מערכות  הינםהתקשורת החיצוניים  בארונותוהממירים האופטיים  הקירור  מערכות .19.2.10

אשר נמצא בארון.   התקשורת ציוד קירור עבור   נמוך   למתח כוח ספקי  על  המבוססות נמוך

 למכרז זה.  CCTVבאחריות הזוכה לתחזק מערכות אלו כחלק מחלק מערכת ה 

 

 

 תשתיות תקשורת  .19.3

 

,  המובילים, התעלות, הכבילה לכוללות את כל CCTVהתקשורת למערכת ה   תשתיות .19.3.1

והינם   המערכת של והתקין  שוטףה  לתפעולה תוהנדרש  התקשורת וארונות, הקצה אביזרי

 באחריות הזוכה. 

 

  חוזה מסגרת הזוכה  הקבלן  אחריותב הינם CCTVה  מערכתתשתיות התקשורת עבור  כלל .19.3.2

 . זה למכרז  השירות

 

של כלל תשתיות התקשורת,    ושמישותם  תקינותםאת  לוודא הזוכה הקבלן באחריות  .19.3.3

 . זה שירות חוזה במסגרת  CCTVלמערכת ה  השייכות

 

, על פי רשימת האתרים הקיימים במכרז זה, ועל פי רשימת הציוד  זה שירות חוזה במסגרת .19.3.4

 של  חדשהאו התקנה  ההחלפ  תיקוןל  הזוכה יידרש(  18- 5המפורטת במכרז זה )סעיפים 

תקשורת,    ותעלות צנרות, מובילים שהוא סוג  מכל כבילה  הכוללותתקשורת  תשתיות

ה   מערכת רכיבי  להתקנת  הנדרש  נלווה  אביזר וכל מתח נמוך   אביזריארונות תקשורת, 

CCTV. 

 

  הציוד רשימת  פי ועל, זה במכרז הקיימים האתרים רשימת פי עלו,  זה שירות חוזה במסגרת .19.3.5

  ציוד של  חדשהאו התקנה  החלפה תיקוןל  הזוכה יידרש(  18- 5)סעיפים  זה במכרז המפורטת 

 המערכת ציוד להתקנת הנדרש  נוסףאו כל אביזר  נלווים אביזרים, עיגון או תליה   זיווד

 ( במכרז זה.  20)סעיף  העבודה אופן ועל פי דרישות  המועצה נציג לדרישות בהתאם

 

 סוגי כבילה נדרשת   .19.3.6

 

  multimodeסיב  .19.3.6.1

-multi)  -על פי דרישה   om4/om3מוד  מולטימודהכבלים יהיו סיב אופטי מסוג  .19.3.6.1.1

Mode Fiber Optic)- MMFO 

 .   ITU-T G.655ותקן חדש   TU-T G.656.  על פי תקן .19.3.6.1.2

 dB/km at 1310 nm ,£ 0.25 dB/km at 1550 0.40  £-  .nm ניחות מקסימלי  .19.3.6.1.3

 dB per splice 0.1ניחות מקסימלי לריתוך/חיבור £ .   .19.3.6.1.4
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.dB per connector 0.5  ניחות מקסימלי למחבר . £ 

יוד  אטמת כבילה וצ 850  ועד .(+) 600) -עמידה בטמפ'  ( -עמידות בתנאי סביבה  .19.3.6.1.5

 . שנה25אורך חיים נדרש של לפחות  . IP65לפי .

 

  single modeסיב  .19.3.6.2

  -(Single Mode Fiber Optic)  -הכבלים יהיו סיב אופטי מסוג סינגל מוד  .19.3.6.2.1

SMFO 

 .   ITU-T G.655ותקן חדש   TU-T G.656. על פי תקן .19.3.6.2.2

 dB/km at 1310 nm ,£ 0.25 dB/km at 1550 0.40  £-  .nm  ניחות מקסימלי  .19.3.6.2.3

 dB per splice 0.1ניחות מקסימלי לריתוך/חיבור £ .   .19.3.6.2.4

.dB per connector 0.5  ניחות מקסימלי למחבר . £ 

אטמת כבילה וציוד   850ועד .(+)   600) -עמידה בטמפ'  ( -עמידות בתנאי סביבה  .19.3.6.2.5

 שנה. 25. אורך חיים נדרש של לפחות  IP65לפי .

  צידי הסרט עם ציפוי קופולימרי משני (corrugated steel) בעל שכבת שריון של פלדה גלית  .19.3.7

 מ"מ מינימום.  0.15מ"מ ועובי פלדה  1.0חפיפה מינימאלית של   ועם

  UVלקרינת   מעטה חיצוני עשוי פוליאתילן שחור, בעל עמידות , HFFRמעטה פנימי עשוי  .19.3.8

היצרן, מספר מנה, תאריך    עם הדפסת הטבעה לבנה. ההדפסה תכלול ציון שם היצרן, מק"ט

 ומטר רץ + מרכז חושן. 

 . N1600ף  ובשימוש שוט  2670Nכוח משיכה מינימאלי: להתקנה  .19.3.9

במתח משיכה   קוטר הכבל כאשר הכבל לא נמצא X20רדיוס כיפוף מינימאלי בשימוש שוטף  .19.3.10

 משיכה.  כאשר הכבל נמצא במתחקוטר הכבל בעת התקנה  X20 –ו 

-IEC 60794-1  על פי( Waterblocking)יהיה בעל תכונות חסימת התקדמות אורכית של מים .19.3.11

F5 1  מטר.  1שעות תחת עומד מים של   24מטר כבל ל 

 . N/cm 800עמידות בפני מעיכה מינימאלית  .19.3.12

ילן חיצונית ,  פוליאת  כבל המיועד לתליה חיצונית יכיל תיל נושא אינטגראלי עטוף במעטפת .19.3.13

 ותליה.   זאת למעט כבלים המיועדים להתקנות משולבות תת"ק

 - IEC-60332-1/3ע"פ תקני  Halogen Free Flame Retardantחומר ההגנה המשנית יהיה   .19.3.14

,IEC-61034   ו- IEC-60754-1/2 

 

 

 חוץ תקשורת  A7CAT כבל  .19.3.14.1

19.3.14.1.1.  CAT 7A for Data and Communication  מוגןUV   ובעל מעכב בעירה

מוליכים בסיכוך   8. כבל יהיה שזור בעל בעל מעטפת שחורה להתקנה חיצונית

כל  , GIG1של  כפול ובמעטה אלומיניום לכל זוג. יכולת העברת נתונים בקצב

כל אחד מהמוליכים   ,מינימום  50%הזוגות יהיו תחת סיכוך רשת בצפיפות של 

 .. P.V.C -מצופה ב  יהיה 

 

 

 פניםתקשורת  A7CATכבל   .19.3.14.2

19.3.14.2.1. CAT 7A for Data and Communication    להתקנה  בעל מעכב בעירה

מוליכים בסיכוך כפול ובמעטה אלומיניום לכל   8. כבל יהיה שזור בעל  פנימית

סיכוך רשת  כל הזוגות יהיו תחת , GIG1של  זוג. יכולת העברת נתונים בקצב
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 . . P.V.C -מצופה ב  כל אחד מהמוליכים יהיה  ,מינימום 50%בצפיפות של 

 

 NYY כבל חשמל  .19.3.14.3

יהיו כבלים בלתי   CCTVבמערכת ה יתכנן ויתקין  וכהשהז  כבלי החשמל .19.3.14.3.1

דרישה זאת חלה על כל  NHXHXF E180 E90.מסוג  בעירים, חסיני אש

אחרת במסמכי המכרז או בתוכניות   הכבלים הנדרשים לפרויקט גם אם צויין

 .למכרז

 

 התקשורת עורקי עבור כבילה .19.3.14.4

עבור חיבור עורקי התקשורת והפעלתם   יםהנדרש האביזרים לכל כבילה וכל  .19.3.14.4.1

 .בצורה תקינה, על פי דרישות מכרז שירות זה ועל פי התקן

 

 מגשרי תקשורת   .19.3.14.5

  בהתאם לצורך על ידי הזוכה  יסופקועל פי מידה וצבע  A6 CATנחושת  מגשרי .19.3.14.5.1

כחלק מחוזה השירות על פי דרישת נציג   בכל התקנה או תחזוקה שוטפת,

 .כתהמועצה ועל פי דרישות המער

 

פי מידה וצבע   עלMM  om3/om4 או  SM מכל סוג )מחברים(  סיב מגשרי .19.3.14.5.2

  כחלק, שוטפת תחזוקה או התקנה  בכל לצורך בהתאםידי הזוכה  על  יסופקו

 . המערכת דרישות פי  ועל המועצה   נציג דרישת פי  על, השירות  מחוזה

 

 ואביזרי קצה אבזירי תקשורת .19.3.15

 12U "19 פנים לארון CAT6A פאנל תקשורת  .19.3.15.1.1

תהיה בהתאם  כמות הפורטים  CAT 6A .RJ 45 Portיהיה מסוג הפנל   .19.3.15.1.1.1

כמות  בכמות הפורטים,  100%לנדרש בזמן ההתקנה כולל תכנון גידול של  

תאים לארון תקשורת  ות הפנלים תהיה בהתאם לתכנון ואישור התכנון

 . 19סטנדרטי ”.

  דוגמא:

 ORLIT ץחו לארון CAT6A פאנל תקשורת  .19.3.15.1.2

תהיה בהתאם  כמות הפורטים  CAT 6A .RJ 45 Portיהיה מסוג הפנל   .19.3.15.1.2.1

בכמות הפורטים, הפנל   100%לנדרש בזמן ההתקנה כולל תכנון גידול של  

יתאים להתקנה חיצונית ויהיה מזווד ומוגן בהתאם לדרישות סביבת  

תאים  ות תהיה בהתאם לתכנון ואישור התכנון פורטיםכמות הההתקנה. 

או   DIMאו שווה ערך חיצוני על גבי פסי  ORLITלהתקנה בארון תקשורת 

 לוחות עץ. 

 דוגמא:  

 

 (KEYSTONE)שקעי תקשורת  .19.3.15.2

להתקנה בסביבת    תתאים ,A.d.a Plastכדוגמת  שקעי התקשורת קופסת .19.3.15.2.1

  או ארון בתוך) מגישהמוגנת   ותהיהלצורכי המערכת  בהתאםהעבודה הנדרשת 

 ( ומגרמי מזג האוויר. בגובה
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מסוכך   CAT 6A  מסוג למשתמשים יהיו (KEYSTON) שקעי התקשורת .19.3.15.2.2

  .STP 10/100/1000מהירות 

 

 שקעי חשמל  .19.3.15.3

  ישראלי תקן תו בעל מיצרן ויהיו זה במכרז הדרישות פי  על יותקנו  חשמל  שקעי .19.3.15.3.1

 . מוכר ומיצרן

  שאינם שקעים יתקבלו)לא  וקבועה  מקצועית בצורה יותקנו  החשמל  שקעי כל .19.3.15.3.2

 (. מקובעים

 

 

 SMאו   MMפנל אופטי  .19.3.15.4

לחיבור בארון   LC /SCעבור מחברים מסוג  SM/MM U1מסוג  אופטי  פנל .19.3.15.4.1

 ".19 בגודל ימי תקשורת פנ

להתקנה בארון   SM/MM אופטיים סיבים עבור חיצונית חיבורים קופסת .19.3.15.4.2

 או שווה ערך. ORLITתקשורת חיצוני 

 

 CAT 6Aפנל תקשורת  .19.3.15.4.3

כולל חיבורי הארקה לארון   CAT 6Aעבור מחברי  U1פנל נחושת בגודל  .19.3.15.4.3.1

 התקשורת ואביזרים נלווים.

 

 אביזרים נלוויםמיגון ו .19.3.15.5

עבודתו יידרש הזוכה לתקן להחליף או להתקין מחדש את כלל אביזרי   במסגרת .19.3.15.5.1

 רכיבי המערכת: המיגון עבור

 תקשורת ארונות  נעילת/   מנעולים .19.3.15.5.1.1

  או  מתגים עורקים, מצלמות, כבילה:  עבור  מערכת אביזרי וזיווד  מיגון .19.3.15.5.1.2

 . מוקשחים מערכת רכיבי

 . חוץ תקשורת לארונות  אוורור ציוד .19.3.15.5.1.3

אביזר נלווה הנדרש להתקנת תשתיות התקשורת או אביזריה של   כל .19.3.15.5.1.4

בין שאוזכר במכרז זה ובין שלא, יהיה באחריות הזוכה   CCTVמערכת ה 

לרכישתו והתקנתו על מנת לשמור על תקינותה ופעילותה השוטפת של  

 המערכת, תחת חוזה השירות למכרז זה. 

 

 

 ארונות תקשורת   .19.3.16

ללא פתיחה חיצונית, ובעל  דפנות כולל, 19"  וברוחב 12U  תקשורת מתכת בגובה ארון .19.3.16.1

 . פנים תקשורת תשתיות להתקנת ישראלי תו תקן   בעל , מובנה מנעול עם  דלת

 

בתקן   60*50 - גודל , ערך והאו שו או ענבר ORLITE ארוןהתקנה חיצונית נדרש   עבור .19.3.16.2

65IP   ,הנדרשים  הנלווים האביזרים  וכל ייעודי מנעול  עם דלתכולל לוח עץ להתקנה  

    .להתקנתו

 

 APויחידות   מגולוונות ומתקני עיגון עבור התקנת עורקים  גונזולות .19.3.16.3
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 תוכנות, רכיבים ומערכות ניהול.רישיונות תוכנה,  .19.4

 

  , בעליעדכניתקין ורישוי תוכנה  יהיו בעלות המוצעים על ידי הזוכה  המערכת  רכיבי כל .19.4.1

אשר ניתנות לתמיכה על ידי היצרן לאורך תקופת   ,תוכנות מקוריות ומוכרות כמוצרי מדף

 ההתקשרות. 

הינם באחריות הזכיין לתחזוקה   ,עבור כלל רכיבי המערכת מכל סוג שהוא,  ,כלל הרישיונות .19.4.2

 מיפוי ולמעקב עבור חידוש או שינוי נדרש על פי דרישות נציג המועצה ודרישות המערכת.

  הרישוי  כבעלי ירשם המועצה  ונציג  המועצה   ידי  על  יעשה  רישוי עבור  תשלום  ספק הסר  למען .19.4.3

 (. המועצה נציג  לשיקול בהתאם  יינתנולכלל המערכות. )הרשאות  

 הזוכה יידרש, היצרן ידי על יותר תקלה ברכיב קיים אשר אינו נתמך  ותימצא במידה .19.4.4

 על פי דרישת המערכת ודרישות נציג המועצה.  היצרן ידי על נתמך אשר  חדש במוצר  להחליפו

להיות בעל הידע המקצועי   ועליו יידרש לכך,   אשריידרש לתכנת כל רכיב מערכת   הזוכה .19.4.5

בהתאם לדרישות   , המערכת ארכיטקטורת תכנון שינוי עבור  או  חדשה התקנה עבור , הנדרש

 נציג המועצה. 

, התקשורת  מתגיותכנות של  להתקנה אולטיפול בתקלה,  הזוכה יידרש  עבודתו במסגרת .19.4.6

כפי שמפורטים   CCTVבמערכת ה  ורכיבי מערכת נוספים APעורקי התקשורת, יחידות 

 .  זה למכרז הציוד מךבמס

למערכות שפורטו בסעיף   הינה מערכת הניהול המרכזית CCTVהניהול למערכת ה  מערכת .19.4.7

מסוג   מסכי צפיה 4ל   מקומי למסכי מחשב וחיבור חיבור בעלות תעמדו  2 כוללת היאו ,4.2

LCD 42' לדאוג  כן וכמו, הצורך במקרה להחליפם  או לתקן ,לתחזק. באחריות הזוכה אינץ  

תפעולה של   אופןולהדריך את נציגי המועצה על  העמדות  של  והתקין  השוטף  לתפעולם

 . ניהולה ערכתמ

מרוחקת  VPNגישת  על מבוססת המועצה  שלעורקי התקשורת   הניהול לרשת מערכת .19.4.8

 הנדרש המקצועי  הידע בעל להיות הזוכה עלעל פי הרשאות נציג המועצה.   WEBמבוססת 

כל מוצר של  או  SIKLUו  CERAGONמסוג  התקשורת עורקי של והגדרתם   להתקנתם

 במכרז זה. הציוד  במסכי פרוטוש כפי חברת שוות ערך בתחום, 

. על  HIKVISIONשל  CCTVהינה חלק ממערכת ה   LPRה    למצלמות הניהול מערכת .19.4.9

, LPRה   מצלמותהזוכה להיות בעל הידע המקצועי הנדרש להתקנתם והגדרתם של 

הניהול וההרשאות   מערכת על לתפעל ולהדריך את נציגי המועצה ,הזוכה להכיר באחריות 

 . זה במכרז שמפורסמים כפי LPRשל מערכת ה  

 

 

 

 אבטחת מידע  .19.5

עבור מערכת ה   המועצה של  המידע  אבטחת בדרישות לעמוד הקבלן יידרש  עבודתו במסגרת .19.5.1

CCTV. 

. ההתקשרות  תקופת במהלך המועצה  נציג  ידי  על יפורסמו  נדרשים מידע אבטחת תקני .19.5.2

  נציגבהתאם לדרישות  CCTV"מ במערכת ה האבטבאחריות הזוכה לממש את דרישות 

 . המועצה
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 ממשקי עבודה  .19.6

 נדרשת.  עובדים קבלנים שונים אשר אחראים על כלל המערכות במועצה ,המועצה עבור .19.6.1

מנת לוודא את פעילותה השוטפת של מערכת ה   עלהשונים  הקבלנים  עם בממשקים עבודה

CCTV. 

  לפעילותה  אחראים אשר המועצה  של המקצוע אנשי כלל  את להכירהזוכה  באחריות  .19.6.2

   .מתמיד בקשר איתם ולעמוד  המערכת של התקינה

 

 

 העבודה ביצוע  אופן  תיאור .20

 מפרט חוזה תחזוקה  .20.1

 

המוצעים עבור חוזה התחזוקה הינם שירותי תחזוקה כפי שיפורטו במכרז זה,  השירותים .20.1.1

 :עיקרם  ואלוCCTV עבור מערכת ה 

 . ההתקשרות  חיי לאורך המערכת  ותיעוד  מיפוי .20.1.1.1

  .CCTVשוטף ושליטה במערכות הניהול של מערכת ה  תפעול  .20.1.1.2

   .מערכת רכיבי של חדשה התקנה או  העתקה, שינוי .20.1.1.3

תקשורת של  ה, תוכנה חומרה ברכיבי המערכת או בתשתיות  שבר בתקלות טיפול .20.1.1.4

 המערכת. 

 . מערכת ארכיטקטורת  ושינוי  אפיון תכנון  .20.1.1.5

 .חדשים מערכת רכיבי התקנת .20.1.1.6

 CCTVעורקי תקשורת עבור מערכת ה  תחזוקת .20.1.1.7

 WIF APמערכת  תחזוקת .20.1.1.8

 והדרכה   ליווי .20.1.1.9

 SLAבדרישות עמידה .20.1.1.10

 

 

  של המזמינה, CCTVה  מערכת תחזוקתמחיר חודשי עבור  במסגרת יתומחרו  אלו שירותים .20.1.2

כפי שפורטו במכרז זה, לאורך   ,לאישור חשבון חודשי, יחד עם הדוחות הנדרשים ואשר יוגש 

 ( 6)נספח  חיי ההתקשרות.

 

 

  ומערך ,CCTVהדרישות עבור תחזוקתה השוטפת של מערכת ה   את מפרט , זה שירות מכרז .20.2

 . אליה  הנלווה התקשורת

 הם :  CCTV ה של מערכת הליבה מרכיבי

 . מרכיביה  כלל לע  HIKVISIONמחברת  CCTV  POE IP מערכת .20.2.1

 אנטנות  מבוססת תקשורת עורקי מערכת .20.2.2

CERAGON ו SIKLU  חיבור   בעלת מרכיביה כלל  עלVPN   מרוחק לסביבת התקשורת של

 המועצה. 

 )דגמים ?( מרכיביה כלל על (לתושבים  שרות)כאזרחי  אינטרנט עבור  AP WIFI מערכת .20.2.3

 על כלל מרכיביה.  HPו   FORTINETתקשורת מבוססת מתגי  מערכת .20.2.4
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את כלל האביזרים  יםוכולל  18  – 5בסעיפים   טיםהמערכת מפור העיקריים של  מרכיביה .20.2.5

 במכרז שפורטו  בין והשוטפת התקינה  ופעילותה המערכת רכיבי  להתקנת  הדרושים  נלוויםה

 . שלא ובין זה

, בין שפורטו במכרז זה ובין שלא, הינם CCTVתשתיות התקשורת עבור מערכת ה  כלל .20.2.6

 . זה במכרזבאחריות הזוכה 

להתקנת רכיבי   נדרשיםלכלול בהצעתו התייחסות לכלל האביזרים ה הזוכה באחריות  .20.2.7

  והתקנתם לרכישתם  יידרשובהצעת הזוכה  יכללוהמערכת הדרושים, רכיבים נלווים שלא  

 מחוזה במסגרת, אלא ייחשבו זה  למכרז" אופציונלית  תוספת" ל ייחשבו  ולא  חשבונו על

 . השירות

 

 

 העבודה ביצוע אופן  על אחריות .20.2.8

  חומרי,  המערכת דרישות  פי ועל המועצה נציג יבצע את עבודתו על פי דרישות   הזוכה .20.2.8.1

ביצוע וגימור   ועל פי דרישות מכרז זה,  ,הישראלי התקן  ברמת יהיו  לעבודה הגלם

 . לעין  ויפה תקיןהעבודה יהיה מקצועי ובאופן 

 . ההתקשרותמשך  לאורך המערכת תקינותיהיה אחראי על   הזוכה .20.2.8.2

  עדכנית  אחריות תקופת בעלי  יהיו זה למכרז הזוכה ידי על  המוצעים המוצרים כלל .20.2.8.3

 . מהיצרן ההתקשרות  לתקופת

ועל פי    עבודתו ביצוע עקב ידו   על נגרמה אשר  תקלה כל  לתיקון אחראי יהיה  הזוכה .20.2.8.4

  למכרז 4זה. )מסמך  במכרזהסכם למתן שירותים  במסמך , כמפורטדרישות מכרז זה

 (זה

 

 

 POE IP CCTV  תומצלמ .20.3

על הזוכה להיות בעל הידע  .IP POEהינם מצלמות   CCTVכלל המצלמות במערכת ה  .20.3.1

וכן עליו להיות בעל הידע המקצועי  IP POEהמקצועי הנדרש להתקנת מצלמות מסוג 

הדרושים לתפקודה התקין של  POEהנדרש לרכישה, התקנה, תיקון או תכנות של מתגי 

 . CCTVמערכת ה 

 ת.ו הנדרשות לתחזוקה לאורך זמן ההתקשר CCTVדגמי המצלמות הקיימות במערכת ה .20.3.2

 LPR - DS-2CD4A26FWD-IZS/Pלמות מצ .20.3.2.1

 PTZ - DS-2DT6223-AELYמצלמות  .20.3.2.2

 DOME – DS-2CD6626DSIZHS(VF)מצלמות   .20.3.2.3

 TUBE    DS-2CD5A65G0-(IZS(2.8-12  מצלמות .20.3.2.4

 

תוצע  ,  CCTVבמקרה של החלפת מצלמה תקולה או, רכישת מצלמה חדשה עבור מערכת ה  .20.3.3

 : יהיו הן הבסיס עבורןדרישות  (, ו21מצלמה על פי "מפרט לתוספות אופציונאליות" )סעיף 

 

 : או דגם שווה ערך DS-2CD4A26FWD-IZS/Pכדוגמת דגם  LPRעבור מצלמות  .20.3.3.1

 לפחות  2MPרזולוציה    .20.3.3.1.1

 IP67רמת הגנה  .20.3.3.1.2

20.3.3.1.3. WDR 120db   לפחות 

 או שווה ערך.  DarkFighter , ANPR(LPR)מאפיינים מיוחדים  .20.3.3.1.4
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 1מגעים יבשים לפחות  \אודיו  .20.3.3.1.5

 או שווה ערך  EXIRמ’  100אינפרא אדום עד  .20.3.3.1.6

 ” לפחות 1/1.8חיישן  .20.3.3.1.7

 לפחות  32~  8עדשה )מ”מ(  .20.3.3.1.8

 סוג עדשה משתנה חשמלית )לא זום דיגיטלי(  .20.3.3.1.9

 DC 12V/24 / PoEמתח עבודה .20.3.3.1.10

זיווד ואביזרים נלווים עבור התקנת המצלמה על פי הדרישות  כולל מיגון  .20.3.3.1.11

 המפורטות במכרז זה.

 

של   DS-2DF8442IXS-AEL(T2)חיצונית ממוגנת, כדוגמת דגם   PTZעבור מצלמת  .20.3.3.2

HIKVISION :או דגם שווה ערך 

20.3.3.2.1. 1/1.8 "Progressive Scan CMOS 

20.3.3.2.2. High quality imaging with 4 MP resolution 

20.3.3.2.3. Excellent low-light performance with DarkFighter technology 

20.3.3.2.4. 42 ×optical zoom, 16× digital zoom 

20.3.3.2.5. Up to 500 m IR distance 

20.3.3.2.6. Efficient H.265+/H.265 compression technology 

20.3.3.2.7. Capturing every point fast even in critical events 

20.3.3.2.8. Water and dust resistant (IP67) and vandal proof (IK10) 

ולל מיגון זיווד ואביזרים נלווים עבור התקנת המצלמה על פי הדרישות  כ .20.3.3.2.9

 המפורטות במכרז זה.

 

 HIKVISIONשל חברת  DS-2CD3163G2-I(S)Uכדוגמת דגם  DOMEעבור מצלמת   .20.3.3.3

 או דגם שווה ערך: 

20.3.3.3.1. High quality imaging with 6 MP resolution 

20.3.3.3.2. Efficient H.265+ compression technology 

20.3.3.3.3. Clear imaging against strong back light due to 120 dB true WDR 

technology 

20.3.3.3.4. Focus on human and vehicle classification based on deep learning 

20.3.3.3.5. Built-in microphone for real-time audio security 

20.3.3.3.6. -S: Audio and alarm interface available 

20.3.3.3.7. Water and dust resistant (IP67) and vandal-resistant (IK10) 

כולל מיגון זיווד ואביזרים נלווים עבור התקנת המצלמה על פי הדרישות   .20.3.3.3.8

 המפורטות במכרז זה.

 

 -DS-2CD5A65G0 כדוגמת דגם BULLETעבור מצלמת  .20.3.3.4

(IZS(2.8-12  של חברתHIKVISION  :או שוות ערך 

20.3.3.5. 1/1.8 "Progressive Scan CMOS 

20.3.3.6. 3200   ×1800  @30fps 

20.3.3.7. 2.8 to 12 mm motor-driven lens 

20.3.3.8. Color: 0.009 Lux @ (F1.2, AGC ON) 

20.3.3.9. H.265, H.265+, H.264, H.264 + 
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20.3.3.10. 120dB WDR 

20.3.3.11. 3D DNR 

20.3.3.12. IR range up to 50 m 

20.3.3.13. Five defined streams and up to five custom streams 

20.3.3.14. 6 behavior analyses, 2 exception detection, and face detection 

20.3.3.15. Built-in microSD/SDHC/SDXC card slot, up to 256 GB 

20.3.3.16. Alarm I/O 

20.3.3.17. IP67, IK10 

נלווים עבור התקנת המצלמה על פי הדרישות המפורטות  .20.3.3.18 ואביזרים  זיווד  כולל מיגון 

 במכרז זה. 

  

עבור מערכת ה   IP POEהתקנת מצלמות  החלפה או  במסגרת עבודתו יידרש הזוכה לתיקון .20.3.4

CCTV  כולל כל אביזר נלווה הנדרש לפעילות התקינה של המצלמה ולחיבורה התקין ,

 . CCTVלמערכת ה 

הינם מצלמות לתחזוקה  כפי שמפורטות במפרט הציוד למכרז זה  הקיימותמפרט המצלמות   .20.3.5

פי  ויידרש להחליף מצלמה תקולה במצלמה חדשה, יוצעו למזמינה דגמים על , במידה  בלבד

מפרט דרישות המינימום למכרז זה ועל פי מפרט תוספות אופציונאליות כפי שמפורט בסעיף  

21. 

מצלמות  של שלוש  הבמקרה של החלפת מצלמה תקולה במצלמה חדשה יציע הזוכה רשימ .20.3.6

חדשות ועדכניות לתקופת מכרז זה אשר מפרט המינימום שלהם שווה ערך למצלמה  

   התקולה.

ש דגם שונה מהדגם המוצע על ידי הזוכה למכרז זה ובלבד שאין  רשאי נציג המועצה לדרו .20.3.7

ממחיר הספק המוצע   35%מחיר הדגם השונה עולה על מחירו של הדגם המוצע בגובה של עד 

 . ללקוח

 

 CCTV ה מערכת .20.4

 

20.4.1. NVR ניהול ה  י ושרת 

  32זיכרון ל  T4 בעלות DS-7616NI מדגם NVR 11 בנויה מ CCTVה  מערכת .20.4.1.1

  והם פזורים  .10/100/100בעל חיבור רשת  ,מצלמות  64 ל  זיכרון T8מצלמות, או 

  הניהול תומעמד  מנוהלותבאתרים השונים כמערכות הקלטה מקומיות אשר 

 .במועצה ת והמרכזי

  CCTVבמערכת ה NVRאו להחליף במקרה הצורך כל  , לתקןלתחזק הזוכה באחריות  .20.4.1.2

יכלול בהצעתו    המציע. על מנת לשמור על פעילותה התקינה והשוטפת של המערכת

 שווי ערך לפחות לדגם הקיים.  NVRדגמי 

במערכת ה   NVRלהיות בעל המקצועי הנדרש להתקנתו והגדרתו של כל  הזוכה על .20.4.1.3

CCTV  .כולל עמדות הניהול במועצה 

על פי  על הזוכה להגדיר את זמני ההקלטה הנדרשת על פי דרישת נציג המועצה,  .20.4.1.4

 . הדרישה בגל אתר

עתיד  באותו אתר, וב NVRעל גבי ה  ,הקלטות המערכת יישמרו בצורה מקומית .20.4.1.5

 מקביל יישמרו בשרת הניהול הראשי במועצה כגיבוי. ב
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ל של המועצה באחריות הזוכה לאפשר יכולת הקלטה מרוחקת ישירות למערכת הניהו .20.4.1.6

 וישמש כגיבוי להקלטות המקומיות  בעתיד או בשרת אחר אשר ייבחר על ידי המועצה

 . בכלל האתרים

הינן באחריות הזוכה למכרז    CCTVעבור מערכת ה מערכת הניהול ושרת ההקלטות  .20.4.1.7

 שירות זה. 

 

 CCTV:למערכת ה  NVRדרישות מינימום עבור  .20.4.1.8

 

 . מצלמות רשת של צד שלישיתמיכה ב .20.4.1.8.1

 פיקסל  -מגה 12עד הקלטה ברזולוציה של   .20.4.1.8.2

  4Kבמהירות של עד  VGA 1-ch, HMDIתמיכה,  HDMI 1-chרזולוציה  .20.4.1.8.3

 ( 3840x2160)ברזולוציה של 

20.4.1.8.4. 8/16/32/64ch  מצלמות רשת  עבור  ערוצי חיבור 

 לפחות  SSDאו   SATAממשקי  2 .20.4.1.8.5

 לפחות  T4דיסקים קשיחים של  2 .20.4.1.8.6

20.4.1.8.7. Plug & Play  יכולת 

 יכולת עבודה בממשקים   .20.4.1.8.8

 לפחות  12Vdc/4aמתח עבודה:  יציאות, 2 \כניסות 4מגעים יבשים:  .20.4.1.8.9

 לגיבוי  הכפול במערכת הפעלה תמיכה .20.4.1.8.10

   VCA ותמיכה  אזעקת זיהוי .20.4.1.8.11

 לפחות  H.265 / H.264  /MPEG4 פורמטיםב תמיכה .20.4.1.8.12

20.4.1.8.13. Inbound: 160Mbps  לפחות 

20.4.1.8.14. Outbound: 256Mbps לפחות 

 לפחות 2SATAמס' דיסקים:  .20.4.1.8.15

 לפחות  4/1אזעקה  .20.4.1.8.16

20.4.1.8.17. USB: 2 לפחות Smart USB3.0/Smart USB2.0 

 בהתאם  4/8TBדיסק:  .20.4.1.8.18

 VGA /H.264+/H.265/HDMI output at up to 4Kנתונים נוספים   .20.4.1.8.19

 חיבור לאפליקציה ולתוכנות צד שלישי כולל יכולת צפיה מהסמארטפון.  .20.4.1.8.20

 לפחות  RJ-45 10/100/1000 Mbps חיבור רשת .20.4.1.8.21

 

של חברת  HIKCENTRALהיא מערכת  CCTVמערכת הניהול המרכזית למערכת ה  .20.4.1.9

HIKVISION . 

 CCTVלהפעיל כל יכולת קיימת במערכת ה   הזוכה יידרש המועצה  נציג  דרישת פי  על .20.4.1.10

 כגון:  

20.4.1.10.1. Motion Detection 

20.4.1.10.2. Motion Tracking 

20.4.1.10.3. Alerts & Messages 

20.4.1.10.4. Record Scenario 

20.4.1.10.5. Sound Detection 

 ם תרחישי .20.4.1.10.6

 שלישי  צד מערכת למערכות  ממשקי .20.4.1.10.7
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 . במערכת הקיימת אחרת נוספת  יכולת  כל או .20.4.1.10.8

והיא מותקנת על   HIKCENTRAL מדגם אוה CCTVעבור מערכת ה    הניהולשרת  .20.4.1.11

 של  במקרה להחליף או  לתחזק  הזוכה באחריות  . HIKVISIONייעודי של חברת שרת 

בשרתים הנדרשים לתפעולה התקין השוטף של מערכת   תוכנה או רכיב כל תקלה

 . CCTVהניהול ומערכת ה 

הנמצאים בשטח    'אינץ  'LCD 42 מסוגמסכי צפיה   4הניהול מחוברים ל  שרתי .20.4.1.12

 קרהאו להחליף במ לתחזק  לתקן זה, חוזה שירות במסגרת הזוכה באחריותהמועצה. 

ואביזריהם  לשרתי המערכת כולל את התשתית הנדרשת לחיבורם  ,מסכים אלו הצורך

 .CCTV ה  מערכתשל   והשוטפת התקינה פעילות עבור  הנלווים

על ידי   יינתנו וסיווגן  ההרשאות רמת, שונות ברמות הרשאות מבוססת הניהול מערכת .20.4.1.13

 . המועצה נציג

  היאו של המועצה. LPRועל ניהול מערך ה  CCTVהניהול אחראית על ניהול מערך ה  מערכת .20.4.1.14

 .שלה הנתונים  תעבורת עבור התקשורת עורקי  על מתבססת

 

 LPRמצלמות  .20.5

 

 אשר  DS- 2CD4A26FWD-IZS/Pמדגם  LPRמצלמות  4קיימות  CCTVבמערכת ה  .20.5.1

  .CCTVהמרכזית של מערכת ה  הניהול  מערכת  דרך מנוהלות

וכל   םאת מערכות התקשורת הדרושות להפעלתאלו ו LPRמצלמות תחזק ל באחריות הזוכה .20.5.2

כן, הזכיין יהיה אחראי על  כמו אביזר או זיווד הנדרש להתקנתם והפעלתם התקינה,

 . ותפעולם במקרה הצורך הראשית במועצה CCTVה  חיבורם למערכת

הזכיין    יציג ,קיים באתר חדשה  LPRת או התקנת מצלמ LPRת  מצלמ  החלפת של במקרה .20.5.3

 למצלמות  לפחות לתקופת ההתקשרות ובלבד שהן שוות ערך  רלוונטיםבהצעתו דגמים 

 . הקיימות

, על פי  LPRאת תוכנת הניהול עבור מערכת ה   ,ולתחזק באחריות הזוכה להגדיר לנהל .20.5.4

 הרשאות המערכת, ודרישות נציג המועצה. 

 

  

 תשתיות תקשורת תה והתקנסליל .20.6

 

של תשתיות תקשורת עבור   ,החלפה או התקנה חדשה  ,לתיקון הזוכה יידרשעבודתו   במסגרת .20.6.1

 ( 19.3 בסעיף שמפורט כפי ) CCTVרכיבי מערכת ה 

יותקנו על פי התקנים הנדרשים להתקנת תשתיות    CCTVה  למערכת  התשתיות כלל .20.6.2

 ותשתיות חשמל כפי שפורטו במכרז זה. תקשורת 

בתעלות ובמובילים הדרושים   תובצנר הליוהשחלת כב  האספק בהצעתו, כלולהמציע י . .20.6.3

,  CCTVלמערכת ה םחיבורו הםעד לחיבורו התקין לאביזרי הקצה היעודים ל  לפריסתו

 העבודה.   לביצוע  הנדרש  נלווה  אביזר כל  כולל

 תשתיות התקשורת כוללות:  .20.6.4

 כבילה עבור כלל רכיבי המערכת  .20.6.4.1

צנרות או כל תשתית נדרשת עבור הכבילה או   , מובילים, גונזולות, מתקני עיגוןתעלות .20.6.4.2

 אביזרי המערכת. 

 אביזרי קצה עבור כלל תשתיות המערכת.   .20.6.4.3
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 אביזרי מיגון וזיווד עבור כלל רכיבי המערכת.  .20.6.4.4

 תקשורת חוץ/פנים ארונות  .20.6.4.5

 בין שפורטה במכרז זה ובין שלא.  CCTVכל תשתית נדרשת עבור רכיבי מערכת ה  .20.7

 

  AP WIFIו  עורקי תקשורת

 

 . RF עורקי רדיו לתקשורת .20.7.1

במסגרת עבודתו יידרש הזוכה לתיקון/ החלפה או התקנה חדשה באתר קיים של   .20.7.1.1

כפי   SIKLUאו  CERAGONתשתית תקשורת מבוססת עורקי תקשורת של חברת 

 שפורטו במכרז זה. 

התקנת  ל  ,התקשורת משרד  להנחיות בהתאם לפעולובאחריותו  להכיר נדרש  הזוכה .20.7.1.2

וההנחיות  הישראלים  לתקנים  התאםבתחומי התדרים הנדרשים, וב עורקי תקשורת

 .ישראל  במדינת תקשורת  עורקי  הפעלתהתקנה ו ל  ות,הנדרש

  דגםמ P 2Pמבוססות על שני סוגי עורקי CCTVתשתיות התקשורת עבור מערכת ה  .20.7.1.3

CERAGON IP20E או ,SIKLU 700/1200   ואנטנותWHIP  למקצבים נמוכים של עד

100Mbos . 

  1000Mbpsל  50Mbpsהתקשורת מחולקים למקצבים שונים הנעים בין    עורקי .20.7.1.4

 . (3.2)סעיף   בהתאם למפורט בארכיטקטורת התקשורת המצורפת למכרז זה

על הזוכה להיות בעל האישורים הנדרשים והתעודות המקצועיות הנדרשות עבור   .20.7.1.5

 יא. התקנת עורקי תקשורת בכל סביבה שה 

עורקי התקשורת יותקנו על גבי גונזולות מגולוונות או כל מתקן עיגון תקני שווה ערך   .20.7.1.6

 בהתאם להנחיות נציג המועצה ודרישות המערכת.

 ההתקנה תהיה מקצועית ובצורה שאינה פוגעת בסביבתה. .20.7.1.7

עבור ניהולם  תכנות עורקי התקשורת וחיבורם לתשתיות התקשורת של המועצה  .20.7.1.8

 וכה. הינם באחריות הז ותפעולם השוטף, 

 כל אביזר נלווה נדרש להתקנת עורקי התקשורת הינם באחריות הזוכה למכרז זה. .20.7.1.9

 

20.7.2. WIFI 

עבור שירות אינטרנט   WIFI APכחלק ממערך התקשורת מספקת המזמינה פריסת  .20.7.2.1

 .FAP-224Eמדגם   לתושבים.

 דרישות מינימיום:  .20.7.2.2

20.7.2.2.1. Number of Radios 2 

20.7.2.2.2. Number of Antennas 4 Internal + 1 BT/BLE Extrenal 

20.7.2.2.3. Antenna Type and Peak Gain Dipole: 6 dBi for 2.4 GHz, 8 dBi for 5 

GHz 

20.7.2.2.4. Radio 1 Capabilities 2.4 GHz b/g/n (2x2:2 stream) 20/40 MHz (256 

QAM) 

20.7.2.2.5. Radio 2 Capabilities 5 GHz a/n/ac (2x2:2 stream) 20/40/80 MHz (256 

QAM)) 

20.7.2.2.6. Maximum Data Rate Radio 1: up to 400 Mbps 

20.7.2.2.7. Radio 2: up to 867 Mbps 
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20.7.2.2.8. Interfaces ,1x 10/100/1000 Base-T RJ45, 1x 10/100/1000 Base-T RJ45 

(PoE), 1x optical fiber SFP cage 

20.7.2.2.9. Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af 

20.7.2.2.10. Power Consumption (Max.) 12.36 W 

20.7.2.2.11. Simultaneous SSIDs Up to 16 (14 if background scanning enabled 

20.7.2.2.12. Maximum Tx Power 

20.7.2.2.13. 2.4 GHz: 24 dBm / 251 mW (2 chains combined)* 5 GHz: 24 dBm / 251 

mW (2 chains combined)* 

20.7.2.2.14. Kensington Lock; NO 

20.7.2.2.15. IEEE Standards 802.11a, 802.11b, 802.11d, 802.11e, 802.11g, 802.11h, 

802.11i, 802.11j, 802.11k, 802.11n, 802.11r, 802.11v, 802.11ac, 802.1X, 

802.3af, 802.3at, 802.3az 

20.7.2.2.16. SSID Types Supported Local-Bridge, Tunnel & Mesh (when managed 

by controller 

20.7.2.2.17. Per Radio Client Capacity Up to 512 

20.7.2.2.18. Cellular Co-existence No 

20.7.2.2.19. LED Off Mode Yes 

20.7.2.2.20. Advanced 802.11 Features 

20.7.2.2.21. 802.11ac MU-MIMO Wave 2 Yes 

20.7.2.2.22. Transmit Beam Forming (TxBF) Yes 

20.7.2.2.23. Low-Density Parity Check (LDPC) Encoding Yes 

20.7.2.2.24. Dimensions 

20.7.2.2.25. 214X214X67.5 mm 

20.7.2.2.26. Weight 1.7 kg 

לרשת   APהמלאה וחיבורה התקין של יחידת ה   האביזר נלווה להתקנתכל  .20.7.2.2.27

 התקשורת של המזמינה. 

 הינה באחריות הזוכה למכרז תחזוקה זה.  WIFI APמערכת ה   .20.7.2.3

  APעל הזוכה להיות בעל התעודות המקצועיות הנדרשות והידע הנדרש להתקנת  .20.7.2.4

 . בסביבה חיצונית WIFIומערכות 

שיידרש ויהיה אחראי על חיבורו התקין למערכת  APבאחריות הזוכה לתכנת כל רכיב  .20.7.2.5

 התקשורת של המועצה ולפעולתה התקינה של מערכת 

 . של המועצה WIFIה  

הינה באחריות הזוכה למכרז   WIFIכל אביזר נלווה הנדרש להתקנת רכיבי מערכת ה  .20.7.2.6

  זה.

 POEמתגי ניהול  .20.8

הדגמים הרלוונטים    HP P24/8 3Lומתגי   FORTINETמבוססת מתגי  CCTVמערכת ה  .20.8.1

   .מופיעים בטבלאות הציוד למכרז זה

 . הינם באחריות הזוכה למכרז זה CCTVמתגי התקשורת עבור מערכת ה  .20.8.2

באחריות הזוכה להיות בעל הידע המקצועי והתעודות הנדרשות להתקנת מתגי תקשורת  .20.8.3

POE יבורם התקין למערכת ה כולל תכנותם וח, מכל סוג שהואCCTV. 

של המועצה בין קבלן   CCTVקיים ממשק עבודה בניהול מתגי התקשורת עבור מערכת ה  .20.8.4

 התקשוב של המועצה ובין הזוכה למכרז שירות זה.  
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 את לוודא למנת  על  המועצה של התקשוב  קבלן עם ישיר בקשרהזוכה לעמוד  באחריות 

 . המערכת  של  והשוטף התקין  תפקודה

 

 

 תקלות תוכנה וקונפיגורציה.טיפול ב .20.9

 את  ותש המשמ או שאינן עדכניות תקינות לא מתוכנותהנובעת   תקלה  כל לתקןהזוכה  על .20.9.1

 . המערכת של והתקינההשוטפת  ה פעילותאת  ולוודא, CCTVה  מערכת

,  מותקנות המערכת רכיבי כלל  עבורהעדכניות ביותר    התוכנה גרסאות לשכל לוודא הזוכה על .20.9.2

 של המועצה. CCTVה  מערכתלהבטיח את עדכניות   בכךו

  לנציג  יציג  אותוהמערכת,  רכיבישל כלל  עדכני גרסאות רישום לנהל הזוכה על .20.9.2.1

 . לאישור,  הטכנולוגי הריענון  תקופתוב   העבודה תחילתב  המועצה

 בכלל רכיבי המערכת. ן תקי רישוי שקיים לוודא  הזכיין באחריות  .20.9.2.2

 הפעילות  את שתבטיח בצורה  המערכת רכיביכלל  את לתכנת ,הזוכה הקבלן באחריות  .20.9.3

 . רכיביה כלל על שוטפת הו  תקינהה

 

 תקלות שבר.טיפול ב .20.10

על מנת   ,CCTVכלל רכיבי מערכת ה  של והמכניתהזוכה לוודא את תקינותם הפיזית  על .20.10.1

 . השוטפת פעילותהו תקינותהלוודא את 

או באביזרים הנלווים   המערכת מרכיבי  יותר או  באחדשל תקלה מכנית או פיזית  במקרה .20.10.2

במקרה שדרש  או ,התקינה פעילותהאשר מונעים את  ,..( וכו זרועות ,זיוודתשתית, אליהם )

  חדש רכיב ולהתקין החליפוהזוכה ל  נדרש,  התבלה  אונציג המועצה להחליף רכיב אשר ניזוק 

 יציע למכרז זה.על פי מפרט המוצרים אותו 

  כלל של תקינותם מצב את יציג  בו  העבודה בתחילת ראשוני  ותיעוד הזוכה לבצע מיפוי   על .20.10.3

 .)על פי הדרישות לתיעוד המערכת למכרז זה( המועצה נציג, לאחר בדיקתו, להמערכת רכיבי

 

 

 

 עבודות שלא במסגרת חוזה השירות. .21

 ( 9אשר ידרשו מהזכיין )סעיף  " נוספים אופציונלים  שירותים"זה יפורטו  במכרז .21.1.1

  בנספחויוצגו   ,החודשי ותנוספים אלו יתומחרו בנפרד ממחיר השיר  אופציונאלים שירותים .21.1.2

 .זה  תחזוקה במכרז"  אופציונאלים"הצעת מחיר לשירותים 

אופציונאלי   שירות ,  כל צהנציג המוע , ולאשר עםלהתקין ,לתכנן ,, לאפייןהזוכה באחריות  .21.1.3

 . זה במכרז הנדרשים השירותים פי על, המועצה ידי לע  ידרשינוסף אשר  

  להציג הזוכה  הקבלןיידרש   ,זה במכרז פורט לא אשר  נוסף  אופציונאלי שירות ויידרש במידה .21.1.4

 . לספק נדרש הוא אותו השירות עבור  מחיר הצעת

 ___% .  של בסיס בהנחת מחיר הצעות  הקבלן יגיש נוספים לשירותים מחיר בהצעות .21.1.5

  להזמין וכן  שונים מקבלנים נוספות מחיר  הצעות   לבקש הזכות  את לעצמה שומרת המועצה .21.1.6

 . כך לעשות  לנכון ותראה  במידה העבודה  לביצוע אותם

 

 

 . CCTVה  שדרוג מערכת .21.2
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אחת לתקופת הריענון   תחודש, הזכיין  ידי  על זה למכרז  המוצעים הרכיבים רשימת .21.2.1

 הטכנולוגי, ותובא לאישור נציג המועצה. 

  הרכיבמ  יותרמתקדם  אוחדש  רכיב  לדרוש, ההתקשרות  חיי לאורך ,מועצהל זכותה תישמר .21.2.2

   .עהמוצ רכיבערך ל השוו  מחירו  אשרו  הטכנולוגי הריענון  בתקופת הוצעש

תאימות הרכיבים והתוכנות, למערכת   לל, לוודא את כהזוכה באחריות, שמתבצע שדרוג בכל .21.2.3

 של המועצה.  CCTVה 

 

 .באתר קיים או באתר חדש ,של רכיבי מערכתהעתקה  או שינוי מיקום פירוק, התקנה  .21.3

 

מאתר קיים לאתר   רכיבי מערכת של מםלשינוי מיקו   להתקנה חדשה או דרישה של במקרה .21.3.1

 העבודה תחשב  ,אתר באותו  מחדש התקנתםקיים )על פי רשימת האתרים במכרז זה( או ל

 . נוסף אופציונאלי כשירות  ולא  זה במכרזחוזה השירות  במסגרת

רכיבים חדשים עבור המערכת יתומחרו על פי מחירון שירותים אופציונאלים נוספים )סעיף   .21.3.2

21.) 

או במקרה של החלפת רכיבים תקולים / , CCTVה מערכת עבור   חדש אתר הקמת לאחר .21.3.3

 ,זה במכרז הקיימים והרכיבים   האתרים  לרשימות ישנים, ברכיבים חדשים יתווספו אלו

 למכרז זה.  חוזה השירות  במסגרת  ווינוהל 

באחריות הזוכה לעדכן את תיק התיעוד בהתאם לכל שינוי או הוספה שנעשית במערכת ה   .21.3.4

CCTV. 

  רשימת פי)על   המועצה של  קיים  אתר בכלאו תשתיות מערכת,  מערכת  רכיבי פירוק .21.3.5

  משירותיםייחשב כחלק מחוזה השירות למכרז זה, ולא כחלק  (זה במכרז האתרים

 נוספים.  אופציונאלים

 

 .תאימות וממשקי מערכת .21.4

 ממשק  כל  ולתחזקלהקים   תכנןל  הזוכה  באחריותבמסגרת חוזה השירות למכרז זה,  .21.4.1

נוספות   ערכותלמ  להתממשק מנת עלשל המועצה  CCTVה מערכת מיידרש  אשר מערכת

 ..(.וכו AD  דיוור "ב פריצה כריזהנו) שו"ב   לכך  ידרשו אשר

 י מערכת שירות .21.5

 חלקים עיקריים: 3מתחלקים ל  CCTVשירותי מערכת ה  .21.5.1

 עבור צפיה וניטור  CCTVמערכת  .21.5.1.1

 במעברים עבור ניטור ואישורי רכב  LPRמערכת  .21.5.1.2

 עבור שירותי אינטרנט אזרחי לתושבים WIFI  APמערכת  .21.5.1.3

 מערכותהעבור תפעול  שוטף ותחזוקה( כלל השירותים הנדרשים )הדרכה, ליווי, תפעול .21.5.2

   בצורה שוטפת ותקינה הינם באחריות הזוכה למכרז שירות זה.

  והדרכה יוויל .21.6

, CCTVל של מערכת ה באחריות הזוכה, להעביר הדרכה מקצועית, על כלל מערכות התפעו .21.6.1

המערכת פעול ת לנציגי המועצה, על פי דרישת נציג המועצה וברמה המקצועית הנדרשת ל

 בצורה תקינה ושוטפת.  

 SLAבשירותי   מפורטת טלפונית תמיכה .21.6.2

 

 מיפוי ותיעוד .21.7
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,  CCTV ,LPRהכוללת את מערך ה  CCTVבאחריות הזוכה למפות ולתעד את מערכת ה  .21.7.1

AP WIFI .ותשתיות התקשרות עבורה, בתחילת עבודתו , 

 הזוכה יציג תיק תיעוד למערכת לאחר מיפוי ותיעוד.  .21.7.2

 בנפרד.  PDFוקובץ  WORD תיק המערכת יוצג בקובץ .21.7.3

 XSLמיפוי כתובות ותיעוד רכיבי מערכת יוצגו בטבלאות   .21.7.4

 . VISIOארכיטקטורת מערכת ותיעוד ארונות תקשורת יוצגו בתוכנת  .21.7.5

 ת כולל דגמי הרכיבי הקיימים תיעוד רכיבי מערכ .21.7.6

 תיעוד תוכנות מערכת כולל מיפוי גרסאות תוכנה  .21.7.7

 תובא לאישור נציג המועצה.  ,כל דרישה לשינוי בצורת הצגת תיק התיעוד .21.7.8

 הזוכה יציג את תיק התיעוד לאישור נציגי המועצה חודשיים לאחר תחילת עבודתו.  .21.7.9

בהתאם לדרישות השינויים והשדרוגים הנדרשים  ,הכנת תיק התיעוד, ועדכונו בעתיד .21.7.10

 עבודות התחזוקה למכרז זה. ביצוע להינם מחייבים עבור אישורי התשלום  ,למערכת

 

 ניהול דוחות .21.8

 דוחות תחזוקה  .21.8.1

 שנתי המפרט את עבודות התחזוקה אותם ביצע בכל חודש.  XSLהזוכה יציג קובץ  .21.8.1.1

 תשלום ,לחודש 10בתאריך   לאישור נציג המועצהדוח תחזוקה חודשי,   צגיו  ,כל חודשב .21.8.1.2

 . ייתנן בהתאם לתנאי ההתקשרות, ואישור הדוח על ידי נציג המועצה

 שינויים ושדרוגי מערכת דוח .21.8.2

) נפרד מקובץ ניהול דוחות ( המפרט כל שינוי ברכיבי המערכת  XSLהזוכה יציג קובץ  .21.8.2.1

 התוכנה או ברכיבי המערכת.   הן שינויים ברמת

, CCTVהזוכה יציג את הדוח בעבור כל שינוי או שדרוג שנעשה בזמן אמת למערכת ה  .21.8.2.2

 והוא יובא לאישור נציע המועצה יחד עם דוח התחזוקה החודשי לאותו החודש. 

כן את תיק התיעוד בהתאם לכל שינוי או שדרוג שבוצע ואושר על באחריות הזוכה לעד .21.8.2.3

 ידי נציג המועצה. 

 כל דוח תחזוקה, שדרוג או שינוי, יתווסף לתיק התיעוד בהתאם. .21.8.3

בסוף שנת התחזוקה יוצג תיק תיעוד שנתי הכולל את כלל הדוחות השנתיים עבור תחזוקת   .21.8.4

עד חודש לאחר תחילת השנה תיק התיעוד המלא יובא לאישור נציג המועצה  המערכת.

 הבאה אחריה. 

 נוספים אופציונאיליםשירותים  דוח .21.8.5

נוספים שאינם במסגרת חוזה שירות זה, יוצגו לאישור לאחר   שירותים אופציונאלים .21.8.5.1

ביצוע העבודה ובהתאם לתנאי ההתקשרות שהוסכמו במסגרת הדרישה לעבודות  

 אופציונאליות. 

, תתועד בתיק התיעוד למערכת 21כל עבודה אופציונאלית נוספת כפי שמפורטת בסעיף  .21.8.5.2

 ציג המועצה לביצוע. בהתאם ותכלול את דוח ביצוע העבודה הכולל את אישור נ

 

 . , להלן, "מפרט תוספות אופציונאליות"עבודות שלא במסגרת חוזה התחזוקה למכרז זה .22

כפי   ,CCTVמערכת ה  פציונאלים נוספים עבור שירותים אוליצור מחירון  מעוניינת המזמינה .22.1

   שפורטה במכרז זה.

לראות בבקשה זו, לדרישה עבור מחירון לתוספות אופציונאליות, את התחייבותה של   אין .22.2

 אלו מהזוכה במכרז זה. ומוצרים לרכוש שירותים   המזמינה
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לדרוש הצעות מחיר נוספות מספקים/קבלנים שונים, עבור העבודות  רשאית המזמינה  .22.3

השונים אשר הגישו הצעות   יםקבלנ /האופציונאליות הנוספות, וכן לרכוש שירותים אלו מהספקים

   .ותים האופציונאלים הנדרשיםירעבור הש מחיר 

 :הבאים  מהמקרים יותר  או באחד  תיחשב אופציונאלית עבודה .22.4

 . CCTVחומרה חדשה עבור מערכת ה רכיבים ו רכישת .22.4.1

 .CCTVחדשה עבור מערכת ה או מולטימדיה  תשתית כבילת תקשורת  רכישת .22.4.2

תשתיות תקשורת חדשות, הכוללות תעלות, מובילים, מתקני עיגון, או כל תשתית   רכישת .22.4.3

 .CCTVתקשורת נדרשת חדשה, עבור תשתיות התקשורת למערכת ה 

את כל האביזרים הנלווים להתקנת ציוד   הכולליםארונות תקשורת חדשים  רכישת .22.4.4

 .CCTVהתקשורת עבור מערכת ה 

 . CCTVרכישת תוכנות חדשות עבור מערכת ה  .22.4.5

 של המזמינה.  CCTVרכישת כל רכיב נוסף הנדרש עבור מערכת ה  .22.4.6

המזמינה רשאית לדרוש הצעות מחיר וימי עבודה מקבלנים שונים, עבור ביצוע עבודות  .22.4.7

 .CCTVאופציונאליות נוספות למערכת ה 

23.  

 

 : מחירון עבודות אופציונאליותמפרט  .23.1

 הערות  יחידת תמחור  דגם מוצע או שווה ערך  רכיב

שרת ניהול מערכת  

CCTV LPR   

HikCentral-

Workstation/I5   

מערכות הפעלה  כולל   יח 

נדרשות, כולל מערכת  

ניהול ברישיון, כולל מסך,  

מקלדת, עכבר וחיבור  

(  LCDלמסך הצפייה )

 המרכזי של המזמינה 

 LCD SMART 4K UE50TU8000צפיה  מסך

 SAMSUNGשל חברת 

מסך צפיה חכם בעל יכולת   יח 

 לפחות.  K4שידור 

NVR 8 NVR5216-4KS2   של חברת

DAHUA  אוDS-7608NI-

K2 

 HIKVISIONשל חברת  

כולל   NVRשרת הקלטה   יח 

רישוי ואביזרים נלווים,  

ועל פי דרישות המינימום  

 למכרז זה 

NVR 16 NVR5216-4KS2   של חברת

DAHUA  אוDS-7616NI-

I2 

 HIKVISIONשל חברת 

כולל   NVRשרת הקלטה   יח 

רישוי ואביזרים נלווים,  

ועל פי דרישות המינימום  

 למכרז זה 

NVR 32 NVR5216-4KS2   של חברת

DAHUA  אוDS-7632NI-

I2 

 HIKVISIONשל חברת  

כולל   NVRשרת הקלטה   יח 

רישוי ואביזרים נלווים,  

ועל פי דרישות המינימום  

 למכרז זה 
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NVR 64 NVR5216-4KS2   של חברת

DAHUA  אוDS-9664NI-

I8 

 HIKVISIONשל חברת  

כולל   NVRשרת הקלטה   יח 

רישוי ואביזרים נלווים,  

ועל פי דרישות המינימום  

 למכרז זה 

-DS  -כדוגמת  DOMEמצלמת 

2CD1743G0-IZ 

 HIKVISIONשל חברת 

כולל זיווד ומיגון   יח 

 ואביזרים נלווים 

דגם   BULLETמצלמת  -DSכדוגמת 

2CD1643G0-IZ 

 HIKVISIONחברת 

כולל זיווד ומיגון   יח 

 ואביזרים נלווים 

 – מגה 4מצלמה  PTZמצלמת 

DS-2DE7A432IW-

AEB(T5) 

כולל רישוי זיווד ומיגון   יח 

 ואביזרים נלווים 

-LPR iDS-2CD7A26G0/Pמצלמת 
IZHSY 8-32 

HOKVISION 

כולל רישוי זיווד    יח 

 ואביזרים נלווים 

עורק תקשורת כדוגמת  

CERAGON 

CERAGON IP20E  או ,

SIKLU 700/1200 . 

כולל עוגני תליה, זיווד   קומפ 

ומיגון ואביזרים נלווים. 

במידה ויידרשו אנטנות  

WHIP   הם יוגדרו בהתאם

 לצורך העבודה. 

עורק תקשורת אלחוטי  

לטווח קצר כדוגמת  

Ubiquity 

airMAX NanoStation AC 

5 GHz Radio  או שווה ערך 

כולל עוגני תליה, זיווד   קומפ 

ומיגון ואביזרים נלווים. 

במידה ויידרשו אנטנות  

WHIP   הם יוגדרו בהתאם

 לצורך העבודה. 

AP WIFI   נקודת גישה אלחוטית

FortiNet FAP-224E 

Outdoor Wireless AP 

כולל זיווד ומיגון   יח 

 ואביזרים נלווים 

תוכנה ואבזרי    כולל רשיון יח  AP FortiGate 300dיחידת ניהול  

 התקנה נלווים 

על פי דרישות המינימום   נקודת תקשורת 

לכבלי רשת ואביזרי קצה  

 במכרז זה 

כבל חוץ או פנים כולל   קומפ 

התקנה בשני צידי הכבל  

 כולל אבזירי קצה.

חוץ   MM 24סיב אופטי 

 )מחיר למטר השחלה( 

על פי המפרט הנדרש למכרז  

תחזוקה זה כדרישת  

 מינימום 

וץ כולל התקנה  כבל ח מטר

 וחיווט, כולל אביזרי קצה 

  MM  24סיב אופטי  

פנים )מחיר למטר  

 השחלה( 

על פי המפרט הנדרש למכרז  

תחזוקה זה כדרישת  

 מינימום 

כבל פנים כולל התקנה   מטר

 וחיווט, כולל אביזרי קצה 
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  SM  24סיב אופטי 

 )מחיר למטר השחלה( 

על פי המפרט הנדרש למכרז  

כדרישת  תחזוקה זה 

 מינימום 

מטר כולל   500מעל  מטר

התקנה וחיווט, כולל  

 אביזרי קצה  

על פי המפרט הנדרש למכרז   ארון תקשורת פנים 

תחזוקה זה כדרישת  

 מינימום 

 כולל אביזרים נלווים  12U יח 

על פי המפרט הנדרש למכרז   פנל נחושת 

תחזוקה זה כדרישת  

 מינימום 

 כולל אביזרים נלווים   יח 

על פי המפרט הנדרש למכרז   פנל אופטי 

תחזוקה זה כדרישת  

 מינימום 

 LCכולל אבזירים נלווים  יח 

על פי המפרט הנדרש למכרז   מגשרי נחושת 

תחזוקה זה כדרישת  

 מינימום 

עד    CAT6A RJ45נחושת  יח 

מטר בכל צבע שייבחר   5

 על ידי המזמינה 

  MM 2מגשרים אופטים 

  om3/om4מטר 

למכרז  על פי המפרט הנדרש  

תחזוקה זה כדרישת  

 מינימום 

מטר בכל צבע   5עד  יח 

 שייבחר על ידי המזמינה 

על פי המפרט הנדרש למכרז   מטר  SM 2מגשרי 

תחזוקה זה כדרישת  

 מינימום 

מטר בכל צבע   5עד  יח 

 שייבחר על ידי המזמינה 

  +SFP/SFPמחביר 

(JIBIC) 

מחבר טרנסיבר בממשק  

המאפשר  SFP/SFPחיבור +

חיבור של סיב אופטי מסוג  

LC 1/10ומך תG 

 JIBIC יח 

או ענבר,  על פי   ORLIT ארון תקשורת חוץ  

המפרט הנדרש למכרז  

תחזוקה זה כדרישת  

 מינימום 

 מידות  60*50 יח 

 UPS Online TopVision אל פסק 

PRO 1.5KVA 

על פי הדרישות מינימום   יח 

למכרז זה ובהתאם  

 לדרישות המזמינה 

מתג תקשורת מרכזי  

POE 24  פורטים 

)נדרש להציג גם מחיר  

  8/16/24/48עבור 

PORT) 

Forti 224E POE 

FortiSwitch 148E-POE 

על פי הדרישות מינימום   יח 

למכרז זה ובהתאם  

 לדרישות המזמינה 

כנדרש   כולל ג'יביקים יח  DLINK DMC700LC אופטי  ממיר

מגשרים אופטיים ומגשרי  

 נחושת. 
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קופסת חיבורי סיבים  

 סיב  24חיצונית עד  

קופסת חיבורים קומפקטית  

סיבים   24עד 

WTGP62DW-3-24F 

כולל ריתוך התקנה   יח 

 ואביזרים נלווים. 

  DS-VD22D-B/HW2(B) שרת הקלטות 

 HIKVISIONשל חברת 

כולל מערכת הפעלה   יח 

WIN 19  לפחות 

עבודת מנוף/ במת  יום 

 הרמה 

כולל הובלה ופירוט   יח  אמיר במות הרמה 

 הדרישות במכרז זה 

שעת עבודה לצוות  

 טכנאים 

על פי הדרישות המפורטות  

 במכרז זה 

בעל תעודות מקצועיות   שעה 

 רלוונטיות לתחום העבודה 

פתיחת ותיקון אספלט  

 בכביש ומדרכה 

על פי הדרישות המפורטות  

 במכרז זה 

  מטר

וריצוף מרצפות  פרוק 

 במדרכה 

על פי הדרישות המפורטות  

 במכרז זה 

  מטר

על פי הדרישות המפורטות   חפירה בכל סוגי הקרקע 

 במכרז זה 

  מטר

הנחת הצינורות עבור  

רשת תת קרקעית  

למצלמות חשמל  

 "  2ותקשורת  

על פי הדרישות המפורטות  

 במכרז זה 

  מטר

הנחת הצינורות עבור  

רשת תת קרקעית  

למצלמות חשמל  

 "  3ותקשורת  

על פי הדרישות המפורטות  

 במכרז זה 

  מטר

הנחת הצינורות עבור  

רשת תת קרקעית  

למצלמות חשמל  

 "  4ותקשורת  

על פי הדרישות המפורטות  

 במכרז זה 

  מטר

 תאי תקשורת "בזק"  גוב תקשורת 

  Pדגם 

כולל   61X61X95מידות   קומפ 

אבזרים עבור תאי  כלל ה

התקנה  כולל הובלה ו  בזק

כולל קידוחי בטון  

 וחפירןת. 

 

 

 

  עבודותתיחשב לעבודה אופציונאלית נוספת, אך  CCTVים עבור מערכת ה הרכיב  רכישת .23.1.1

 .התחזוקה חוזה במסגרת  ייחשבו התקנה אספקה והה

, תתומחר לפי מחיר השחלה למטר CCTVלמערכת ה באתר קיים סלילת כבילה חדשה  .23.1.2

 .מדידה תקני ולאחר דוח התקנה תקניותאושר לתשלום רק לאחר הצגת דוח  
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תשתיות תקשורת חדשות, כגון תעלות מובילים וצנרות השחלה עבור כבילת   רכישת .23.1.3

, אספקתם והתקנתם יהיו במסגרת חוזה המערכת ייחשבו לעבודה אופציונאלית נוספת

 השירות. 

חלק מחוזה השירות   אינן"ימי עבודה", המוצגים לתמחור בעבודות אופציונאליות נוספות,  .23.1.4

או בעבודות תשתית   CCTVוהם יאושרו לביצוע רק במקרה של הקמת אתר חדש לערכת ה 

 מכרזב  כפי שפורטושאינן באחד מהאתרים הקיימים ברשימת האתרים לתחזוקה  ,חדשות

 זה.  תחזוקה

מחיר מ בנפרדבאתר קיים יתומחרו חומרי העבודה החדשים הנדרשים לביצוע העבודה  .23.1.5

 במסגרת המחיר אותו הציע הזוכה למכרז שירות זה. מוישול  ספקה והתקנהא,  העבודה

דרשת  נסלילת כבילת תשתיות תקשורת תתומחר במחיר הכולל את כלל התשתית ה  .23.1.6

, בצורה תקנית ועל פי הדרישות במכרז תחזוקה  להתקנתה )תעלות, מובילים צנרות וכו...(

 זה.

  8  נספחבור מילוי הצעת מחיר לפי דרישה לעבודה אופציונאלית נוספת תוגש לזוכה ע .23.1.7

 והנחיות ,יפורטו הדרישות לעבודות אופציונאליות נוספות  זה , במסמךלמסמכי המכרז

 . םהמזמינה לביצוע

עבודות אופציונאליות נוספות   במקרה וידרשו עבודות בינוי תומך תקשוב, עבודות חפירה, או .23.1.8

אשר אינן פורטו במכרז זה. עבודות אלו יפורטו במסמך הדרישה לביצוע עבודה  

 אופציונאלית נוספת בהתאם לדרישות המערכת ודרישות המזמינה. 

 

 

  ובינוי תומך תקשוב עבודות תשתית .24

 וצעו פרוק המדרכות, פתיחת הכבישים, חפירה והנחת הצינורות עבור הרשת קרקעית יב 

 כולל פיקוח )יחת הכביש אשר יינתן ע"י המשטרה לפי תנאים מיוחדים של היתר לפת

 , בזק, חברת החשמל, חברת כבלים.המועצה, (המשטרה

 פתיחת ותיקון אספלט בכביש ומדרכה  .24.1.1

 . מועצההפתיחה תהיה במקומות המסומנים בתוכניות ביצוע מאושרות ע"י ה .24.1.1.1

 כבישים חשמלי בלבד ובקווים ישרים. פתיחת אספלט תיעשה בעזרת מסור  .24.1.1.2

 הכבישים.ת  יש לסלק מיידית ממקום העבודה את הפסולת המתהווה כתוצאה מפתיח .24.1.1.3

 תיקון אספלט בכביש יהיה בשתי שכבות:  .24.1.1.4

 .  1/1" ½  ס"מ לאחר כבישה. גודל גרגר מקסימלי יהיה 5שכבה תחתונה תהיה בעובי   .24.1.1.5

 .  3/4או "   1/2גרגר מקסימלי "  ס"מ לאחר כבישה. גודל   5שכבה עליונה תהיה בעובי   .24.1.1.6

  לאחר כבישה. גודל גרגר ס"מ 5תיקון אספלט במדרכה יעשה בשכבה אחת של  .24.1.1.7

 .  3/8או "  1/2מקסימלי " 

בין    ק"ג/מ"ר.  1בשיעור    70לפני שכבת האספלט הראשונה יש לרסס בביטומן מסוג ה.ב.   .24.1.1.8

 ק"ג/מ"ר.  0.25בשיעור   RC - 70שתי שכבות האספלט יש לרסס בביטומן מסוג 

 נותן השירותים אחראי להחזיר את מצב כביש/מדרכת האספלט לקדמותו. .24.1.1.9

 פרוק וריצוף מרצפות במדרכה .24.2

ס"מ    X 30  30  ס"מ או אבנים משתלבות במידות  X 45  45מרצפות בטון במדרכה יהיו במידות   .24.2.1

למצב הקיים ובגוון שיקבע    ס"מ או מסוג ומידות אחרות בהתאם  6ס"מ בעובי    X 10  20או  

 הל או בהתאם למצב הקיים. המנ

ס"מ לאחר    20  ס"מ שתפוזר על שכבת מצע סוג א' בעובי   4האבנים יונחו על שכבת חול בעובי    .24.2.2

  מודיפייד א.א.ש.ת.ו. 100% -הידוק ל 
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ברוחב העולה    השלמות יש לעשות בעזרת אבנים חתוכות במשור ולא ע"י יציקת בטון וזאת   .24.2.3

 ס"מ.   10על 

  2000  -  1500של    המשטח בעזרת פלטה וברציונלית בעלת כוח צנטריפוגלילאחר ההנחה יהודק    .24.2.4

מעברים,    3  -ההידוק יבוצע ב    מ"ר.  0.5  -  0.35הרץ. שטח הפלטה יהיה    100  -  75ק"ג ותדירות  

מטאטא למרווחים שבין האבנים ולאחר    לאחריהם יפוזר חול על המשטח ויוחדר באמצעות 

 שעות מהנחת האבנים.  24 תוךמעברים נוספים של הפלטה  3מכן 

והחלפת  (  לקדמותו  החזרת המצב)נותן השירותים אחראי בלעדית להחזרת המרצפות למקומן   .24.2.5

 הוראות המנהל.  המרצפות השבורות / הסדוקות במרצפות חדשות עפ"י

 ניקוי השטח מכל שאריות וחומרי בנין ייעשה מייד עם תום העבודה.  .24.2.6

 חפירה בכל סוגי הקרקע  .24.3

להוראות לכל מקרה    ת תת קרקעית יש לחפור תעלה ברוחב ובעומק הדרוש בהתאםעבור סידור רש

  מועצה עם החפירה פרט למקרים שה  בנפרד. את החומר שנחפר יש להוציא ממקום העבודה מייד

 החלפת החומר תהיה בהתאם להוראת המנהל.  דורשת להשתמש באותו חומר מילוי.

 

 מילוי תעלות בכבישים מאספלט .24.4

עובי כל שכבה    בכבישים מאספלט יש למלא את התעלה החפורה במצע סוג א' בשתי שכבות. .24.4.1

האספלט התחתונה בהתאם    מודיפייד א.א.ש.ת.ו. עד לשכבת  100%  -ס"מ לאחר הידוק ל    20

 למצב הקיים.

 ס"מ.   20 –במדרכות מאספלט כנ"ל, אך בשכבה אחת של שכבה בעובי  .24.4.2

ושכבת חול בעובי    ס"מ  20מצע מהודק כנ"ל בעובי  במדרכות מרוצפות תהיה שכבה אחת של   .24.4.3

 ס"מ.  4

 במקום.  לבצע את המילוי בחומר החפור  מהספקתהיה רשאית לדרוש   המועצה .24.4.4

 . הספקשינויים בנפח כתוצאה מהחפירה והמילוי יהיו על חשבון  .24.4.5

 פינוי פסולת ועודפים  .24.5

יום   כל  חפירה בתום  ועודפי  כל פסולת  לפנות  כל קשר עם    עבודהנותן השירותים מתחייב  וללא 

נלקחה בחשבון ע"י נותן השירותים    הכמות, מקום שפיכה מוסדר וללא הגבלת המרחק. עבודה זו

 תשולם עליה כל תשלום נוסף.  וכלולה בסעיפי האחזקה והשינויים ולא

 רות עבור רשת תת קרקעית למצלמות חשמל ותקשורתהנחת הצינו .24.6

צינורות, לפי    תקשורת תבוצע ע"י הנחתומל  האינסטלציה התת קרקעית עבור המצלמות, חש .24.6.1

 פרט למקרים של חיבור לרשת החשמל.   המועצהדרישות 

בסידור צינורות    וטיבם יהיה לפי התקן המקובל  4  -, ו "  3" ,    2הצינורות יהיו בקוטר של: "   .24.6.2

מ"מ. החיבורים    3.25ועובי דופן    858עבור רשת החשמל. הצינורות יעמדו בדרישות ת"י מס'  

היצרן. בכבישים שבהם אין אפשרות לחפור תעלה    צינורות יהיו ע"י אטמים לפי הוראתבין ה

קיימת או מכשולים אחרים, יונחו צינורות מפלדה מגולוונת בעובי    לעומק הדרוש בגלל צנרת

של   לת"י  2.2דופן  בהתאם  האביזרים   103  מ"מ  כל  את  לספק  יש  לצינורות  נוסף  ב'.  דרג   ,  

החיבורים וכו'.  זוויות,  קשתות,  רקורדים,  מופות,  כגון:  לחיבורים  בין    הדרושים  יבוצעו 

רזרביים, יש לסגור אותם    הבריכות, העמודים והארונות תקשורת. במקרה שהונחו צינורות 

 בפקקים מיוחדים.

לדאוג שהם    ס"מ ויש  10ות החפורות על חול בעובי של  את הצינורות יש להניח בתוך התעל  .24.6.3

התקשורת ועמודים עליהם   יונחו בצורה אופקית כולל סרט אזהרה. כל החיבורים עם ארונות 

 יותקנו המצלמות, יש לבצע ע"י צינורות אנכיים. 
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כבלים בתוך    מ"מ, אשר יאפשר השחלת   4בקוטר     , .P.V.Cבתוך כל צינור יש להשחיל חוט   .24.6.4

 ללא פירוק חיבורי הצינורות.   הצינור,

הובלה של הצינור    המושחל יכלול גם   .P.V.Cהמחיר להספקת והנחת הצינור על אביזריו וחוט   .24.6.5

קוטר וסוג הצינורות. חישוב המחיר    למקום העבודה. פרוט המחירים להנחת צינורות הוא לפי

ימדוד את    מועצה ג ה הצינורות שהונחו לפי מדידה. נצי  של הנחת הצינורות, יעשה לפי אורך של 

 ולא יילקח בחשבון שום פחת או פסולת.  הרשת שבוצעה בפועל

ה .24.6.6 דרישת  הכבישיםמועצהלפי  פני  מתחת  הצינורות  את  השירותים  נותן  יכניס  הסלולים,   , 

 הדרושות לקידוח.  בעזרת קידוח אופקי מיוחד. המחיר במחירון זה יכלול כל העבודות

ח. ההארקה תבוצע    או עמודים או ארונות התקשורת.  רשת הצינורות תהיה מונחת בין בריכות .24.6.7

 בהתאם לדרישות חברת החשמל או מהנדס חשמל. 

 יש לצבוע את מערכת החיבור להארקה בצבע אשר יעמוד נגד קורוזיה.   .24.6.8

החומרים    כל העבודות הקשורות להארקה יבוצעו על חשבון נותן השירותים, כולל אספקת .24.6.9

 .(אלקטרודות)

 

 החשמל. ס"מ תונח רשת הגנה לפי הדגם שנמצא בשימוש חברת  20בגובה מעל הצנרת  .24.6.10

 

 

 

 08/22למכרז   6סמך מ

 עבור שירות ותחזוקה  צעת המחירה

 לכבוד 

 תמר מועצה אזורית 

 

לפי המפורט   הכלאחזקת מצלמות אבטחה ומערכת שו"ב למצלמות אבטחה שירותי   למתן הצעה  הנדון:

 )להלן: "השירותים"(למסמכי המכרז( וביתר מסמכי המכרז  5במפרט הטכני )מסמך  

 

למתן   להגיש הצעה בזה מתכבד   _________________של   מוסמך נציג ________________ מ,  "הח  אני

 נספחיהם. כל על ב"ההסכם המצ ונוסח המכרז  מסמכי לתנאי למועצה בהתאםהשירותים 

 

 .היטב לי ומובנים לי מוכרים , הםהמכרז מסמכי כל את בידי יש

 

 .בפנייה המפורטות הדרישות כל את היטב ובחנתיששקלתי  לאחר נעשית הצעתי

מסמך הגדרת   5מסמך  ב   משקלול המחיר(  60%אשר מהווה    –שירות שנתי  )  20סעיף  מפורט בבהתאם ל

  60,000אשר לא יעלה על סך    אותו אני מציעהקבוע    השנתי, שכר הטרחה  מסמכי המכרזל  השירותים )מפרט( 

המקסימאלי(  )המחיר  מע")₪   _________________     :הינו  ₪  כולל  ובמילים:    ( מלא 

_                                  ________________₪  . 
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ל ב בהתאם  אופציונאלי  )  21סעיף  מפורט  מהווה    –שירות  המחיר(  40%אשר  מסמך    5מסמך  ב  משקלול 

אשר לא יעלה על סך מחירי    אותו אני מציע , שכר הטרחה הקבוע  מסמכי המכרזל   הגדרת השירותים )מפרט(

 המקסימום המפורטים בטבלה שלהלן הינו כדלקמן: 

 
דגם מוצע או שווה   רכיב

 ערך

יחידת  

 תמחור 

מחיר  

  מקסימאלי

לא  בש"ח 

 כולל מע"מ 

הצעת  

לא   המציע

כולל  

 מע"מ 

 הערות 

רישוי למצלמה  

 לשרת ניהול 

HikCentral-

Workstation/I5 

   1,000 יח' 

 LCD SMART 4Kצפיה  מסך

UE50TU8000   של

 SAMSUNGחברת 

 5,000 יח 

 

מסך צפיה חכם   

בעל יכולת שידור  

K4  .לפחות 

NVR 8 NVR5216-4KS2  

  DAHUAשל חברת 

 DS-7608NI-K2או 

של חברת   

HIKVISION 

שרת הקלטה    3,500 יח 

NVR   כולל רישוי

ואביזרים נלווים,  

ועל פי דרישות  

המינימום למכרז  

 זה

NVR 16 NVR5216-4KS2  

  DAHUAשל חברת 

 DS-7616NI-I2או 

של חברת  

HIKVISION 

שרת הקלטה    5,000 יח 

NVR   כולל רישוי

ואביזרים נלווים,  

ועל פי דרישות  

המינימום למכרז  

 זה

NVR 32 NVR5216-4KS2  

  DAHUAשל חברת 

 DS-7632NI-I2או 

של חברת   

HIKVISION 

שרת הקלטה    6,000 יח 

NVR   כולל רישוי

ואביזרים נלווים,  

ועל פי דרישות  

המינימום למכרז  

 זה

NVR 64 NVR5216-4KS2  

  DAHUAשל חברת 

 DS-9664NI-I8או 

של חברת   

HIKVISION 

שרת הקלטה    15,000 יח 

NVR   כולל רישוי

ואביזרים נלווים,  

ועל פי דרישות  

המינימום למכרז  

 זה

-DS  -כדוגמת  DOMEמצלמת 

2CD1743G0-IZ 

כולל זיווד ומיגון    1,700 יח 

 ואביזרים נלווים 
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של חברת  

HIKVISION 

מצלמת  

BULLET 

דגם   -DSכדוגמת 

2CD1643G0-IZ 

 HIKVISIONחברת 

כולל זיווד ומיגון    1,550 יח 

 ואביזרים נלווים 

 – מגה 4מצלמה  PTZמצלמת 

DS-2DE7A432IW-

AEB(T5) 

כולל רישוי זיווד    7,500 יח 

ומיגון ואביזרים  

 נלווים 

-LPR iDSמצלמת 
2CD7A26G0/P-
IZHSY 8-32 

HOKVISION 

כולל רישוי זיווד     7,000 יח 

 ואביזרים נלווים 

עורק תקשורת  

כדוגמת  

CERAGON 

CERAGON 

IP20E או ,SIKLU 

700/1200 . 

כולל עוגני תליה,    12,000 קומפ 

זיווד ומיגון  

ואביזרים נלווים.  

במידה ויידרשו  

הם   WHIPאנטנות 

יוגדרו בהתאם  

 לצורך העבודה. 

תקשורת   רקעו

אלחוטי לטווח  

קצר כדוגמת  

Ubiquity 

airMAX 

NanoStation AC 5 

GHz Radio   או

 שווה ערך 

כולל עוגני תליה,    6,500 קומפ 

זיווד ומיגון  

ואביזרים נלווים.  

במידה ויידרשו  

הם   WHIPאנטנות 

יוגדרו בהתאם  

 לצורך העבודה. 

AP WIFI   נקודת גישה

 FortiNetאלחוטית 

FAP-224E 

Outdoor Wireless 

AP 

כולל זיווד ומיגון    2,000 יח 

 ואביזרים נלווים 

רישוי ליחידת  

 ניהול )חומת אש( 

FortiGate 300d  רישוי שנתי לחומת    20,000 לשנה

 אש

על פי דרישות   נקודת תקשורת 

המינימום לכבלי  

רשת ואביזרי קצה  

 במכרז זה 

כבל חוץ או פנים    450 קומפ 

כולל התקנה בשני  

צידי הכבל כולל  

 אבזירי קצה. 

  MMסיב אופטי 

חוץ )מחיר   24

 למטר השחלה( 

על פי המפרט הנדרש   

למכרז תחזוקה זה  

 כדרישת מינימום

כבל חוץ כולל    70 מטר

התקנה וחיווט,  

 כולל אביזרי קצה 
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  MMסיב אופטי  

פנים )מחיר   24

 למטר השחלה( 

על פי המפרט הנדרש  

למכרז תחזוקה זה  

 כדרישת מינימום

כבל פנים כולל    70 מטר

התקנה וחיווט,  

 כולל אביזרי קצה 

   SMסיב אופטי 

)מחיר למטר   24

 השחלה( 

על פי המפרט הנדרש  

למכרז תחזוקה זה  

 כדרישת מינימום

מטר כולל   500מעל   50 מטר

התקנה וחיווט,  

 כולל אביזרי קצה  

ארון תקשורת  

 פנים 

על פי המפרט הנדרש  

למכרז תחזוקה זה  

 כדרישת מינימום

כולל אביזרים   12U  1,500 יח 

 נלווים 

על פי המפרט הנדרש   פנל נחושת 

למכרז תחזוקה זה  

 כדרישת מינימום

כולל אביזרים    200 יח 

 נלווים  

על פי המפרט הנדרש   פנל אופטי 

למכרז תחזוקה זה  

 כדרישת מינימום

כולל אבזירים    200 יח 

 LCנלווים 

על פי המפרט הנדרש   מגשרי נחושת 

למכרז תחזוקה זה  

 כדרישת מינימום

 CAT6Aנחושת   50 יח 

RJ45  מטר   5עד

בכל צבע שייבחר  

 על ידי המזמינה 

מגשרים אופטים  

MM 2   מטר

om3/om4  

על פי המפרט הנדרש  

למכרז תחזוקה זה  

 כדרישת מינימום

מטר בכל צבע   5עד   50 יח 

שייבחר על ידי  

 המזמינה 

  SM 2מגשרי 

 מטר

על פי המפרט הנדרש  

תחזוקה זה  למכרז 

 כדרישת מינימום

מטר בכל צבע   5עד   50 יח 

שייבחר על ידי  

 המזמינה 

מחביר  

SFP/SFP+  

(JIBIC) 

מחבר טרנסיבר  

בממשק חיבור  

+SFP/SFP  

המאפשר חיבור של  

  LCסיב אופטי מסוג 

 1/10Gומך ת

 JIBIC  1,500 יח 

ארון תקשורת  

 חוץ  

ORLIT או ענבר,  על  

פי המפרט הנדרש  

למכרז תחזוקה זה  

 כדרישת מינימום

 מידות  60*50  1,200 יח 

 UPS Online אל פסק 

TopVision PRO 

1.5KVA 

על פי הדרישות    1,500 יח 

מינימום למכרז זה  

ובהתאם לדרישות  

 המזמינה 

מתג תקשורת  

  POE 24מרכזי 

Forti 224E POE  על פי הדרישות    3,000 יח

מינימום למכרז זה  



88 

 

 פורטים 

)נדרש להציג גם  

מחיר עבור  

8/16/24/48  

PORT) 

FortiSwitch 148E-

POE 

ובהתאם לדרישות  

 המזמינה 

  DLINK אופטי  ממיר

DMC700LC 

כולל ג'יביקים    800 יח 

כנדרש מגשרים  

אופטיים ומגשרי  

 נחושת. 

קופסת חיבורי  

חיצונית  סיבים 

 סיב  24עד 

קופסת חיבורים  

  24קומפקטית עד  

סיבים  

WTGP62DW-3-

24F 

כולל ריתוך התקנה    600 יח 

 ואביזרים נלווים. 

יום עבודת מנוף/  

 במת הרמה 

כולל הובלה ופירוט    2500 יח  אמיר במות הרמה 

הדרישות במכרז  

 זה

עבודה   שעת

 לצוות טכנאים 

על פי הדרישות  

 המפורטות במכרז זה 

בעל תעודות    350 שעה 

מקצועיות  

רלוונטיות לתחום  

 העבודה 

פתיחת ותיקון  

אספלט בכביש  

 ומדרכה 

על פי הדרישות  

 המפורטות במכרז זה 

כולל הובלה הידוק    280 מטר

 וסגירה 

פרוק וריצוף  

 מרצפות במדרכה 

על פי הדרישות  

 המפורטות במכרז זה 

   120 מטר

חפירה בכל סוגי  

 הקרקע 

הדרישות  על פי 

 המפורטות במכרז זה 

   200 מטר

הנחת הצינורות  

עבור רשת תת  

קרקעית  

למצלמות חשמל  

 "  2ותקשורת  

על פי הדרישות  

 המפורטות במכרז זה 

   25 מטר

הנחת הצינורות  

עבור רשת תת  

קרקעית  

למצלמות חשמל  

 "  3ותקשורת  

על פי הדרישות  

 המפורטות במכרז זה 

   35 מטר

הצינורות  הנחת  

עבור רשת תת  

קרקעית  

על פי הדרישות  

 המפורטות במכרז זה 

   45 מטר
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למצלמות חשמל  

 "  4ותקשורת  

 תאי תקשורת "בזק"  גוב תקשורת 

  Pדגם 

  61X61X95מידות    4,500 קומפ 

אבזרים  כולל כלל ה

  עבור תאי בזק

כולל הובלה  

והתקנה כולל  

קידוחי בטון  

 וחפירןת. 

 

 

להתקנה והפעלה מלאה והספק לא ידרוש תשלום נוסף  ** כלל המחירים יהיו כוללים את כל הציוד הנדרש  

 בעבור התקנה והפעלה של מערכת אשר תוזמן ע"י המזמינה. 

תקניות חפירות או כיו"ב וזאת ללא  ** כלל החיווט והכבילה יהיו בהתאם לדרישת המזמינה ותהיה בתעלות  

 תשלום נוסף. 

 

 
 

 רב,   בכבוד

 

 _ ________ חותמת: ____________________חתימה:   ______________ תאריך:

 

 

מובהר בזאת כי הצעת מחיר אשר תעלה על סך המחיר המקסימאלי, הן ביחס למחיר השנתי והן ביחס  •

 פסילת ההצעה.לשירות האופציונאלי, עלולים להביא לידי 
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 לכבוד

 ים המלח   –תמר  האזוריתהמועצה 

 86910.נ. ים המלח ד

 ה זוהר נוו

     באמצעות המציע 

 

       א.ג.נ.,

 

 בדבר ביצוע עבודות כנדרש בתנאי הסף על ידי המציע אישור הנדון: 

 

 ____________________     שם המזמין: 

 

 ____________________  הרלוונטי:  איש הקשרשם 

 

 ____________________  טלפון ליצירת קשר )חובה(: 

 
את   .א עבורנו  ביצע/ה   _________________________________ המציע/ה  כי  בזה  מאשרים  הננו 

 בלבד(:  2019-2021הפרויקטים הבאים )במהלך השנים 

 

 התחלה וסיוםמועד  מהות ופירוט העבודות  מיקום ביצוע העבודות

   

   

   

 
 (:*הקף/סמן בהתאםלהלן חוות דעתנו המקצועית ביחס לעבודות המפורטות בטבלה דלעיל ) .ב

 

איכות 

 העבודה

 גבוהה  

 

 טובה 

 

 מספקת  

 

עמידה  

 בלו"ז

 עומד בלו"ז  

 

 עומד חלקית  

 

 חורג מלו"ז  

 

יחסי  

עבודה 

מול 

 המזמין

 טובים מאוד  

 

 טובים  

 

 מספקים  

 

 
/ איןהננו מאשרים בזה כי למציע/ה הנ"ל   .ג ( תביעות משפטיות תלויות ועומדות  *מחק את המיותר)  יש 

 כלפינו. 

 הערות: ______________________________________ 

 פרטי החותם )שם מלא + תפקיד(: _____________________ 

 

 _________________________ חתימה + חותמת: 

 בלבד )חתימה + חותמת(.  המזמיןחשוב: טופס המלצה זה צריך להיות חתום על ידי 

 


