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 EC/2101מכרז פומבי מס' 

 מנהלי 
 ללי כ .1

צפת   .1.1 האקדמית  "  המכללה  הרלוונטיים  מכללה ה)להלן:  מהגופים  לקבל   מבקשת   )"

ותחזוקה של  , הדרכהלהספקה, התקנה, יישום, הטמעההעומדים בתנאי מכרז זה, הצעות 

בהתאם לתנאים ולדרישות  הכל  הרשומים להלן,    ליםבטחה הכוללת את המודומערכות א

 :המפורטים במסמכי מכרז זה

 דיגיטלית. מערכת מצלמות במעגל סגור )טמ"ס( והקלטה  .1.1.1

 מערכת בקרת כניסה המשולבת בדלתות, מתחמים ומעברים. .1.1.2

המערכ זוכה  ה .1.2 של  ותחזוקה  להקמה  אחראי  השירותים    והפתרונות  ת ויהיה   מקצה ו/או 

ה כולל כל ההתאמות והשילובים הנדרשים על מנת לעמוד בדרישות המפורטות במפרט  לקצ

 מסמכי המכרז. שאר הטכני וב

ה  .1.3 ביצוע  בסיום  ולאחר  מערכתיתהטמעה  אינטגרציה  קבלה,  תועברנה    ,הפעלהו   בדיקות 

הכולל    (As Made)עדות ותיעוד  ותינתן הדרכה ותיק    המערכות לתפעול שוטף של המכללה 

 ה והתמצאות מפורטת. תר נהלי עבוד בין הי

ממועד אישור מבחני    )שלוש( שנות אחריות באתר המכללה   3אחריות הנדרשת הינה  תקופת   .1.4

 .  מכללהה  מתאם מטעםהקבלה ע"י ה

למכללה שמורה הזכות להאריך את תקופת האחריות בתקופות נוספות בנות שנה כל אחת  

 במכרז זה.  הזוכה מפורט בהצעת המציעבהתאם לתעריף הבתמורה לתשלום 

ו/או    בגין  יריםהמח .1.5 לחוד(  או  )ביחד  הפתרון  מרכיבי  ההנחה  כל  אחוזי  ו/או  השירותים 

  וכוללים את כל מוצרי החומרה, תוכנה, תשתיות ועבודה. וקבועים  המוצעים הינם סופיים  

השנים, לרבות תקופת    3תוקף המחירים כמאור יהיה לאורך כל תקופת ההתקשרות בת  

ההמשך תקופת    2)  התקשרות  את  להאריך  המכללה  ובחרה  במידה  נוספות(,  שנים 

 נה.  ההתקשרות הראשו 

ו/או   המוצרים  על  שיחולו,  או  החלים,  היטל  או  מס  כל  כוללים  למוצרים  המציע  מחירי 

 השירותים למעט מע"מ.  

   , כמפורט להלן:עם זכות המכללה להליך תחרותי נוסף המכרז הינו מכרז פומבי .1.6

להחליט על עריכת הליך תחרותי נוסף וזאת   שאית, אך לא חייבת, ועדת המכרזים תהא ר

הכולל הגבוה ביותר )ציון כולל  ציון  ההצעה בעלת ה, או פחות, בין  15%בהתקיים פער של  

 לבין ההצעה/ות הבאה/ות אחריה בדירוג. הינו ציון מחיר + ציון איכות( 

ועדה  רותי נוסף, תודיע ה ל על עריכת הליך תחהחליטה ועדת מכרזים, בהתקיים התנאי לעי 

]קרי   הרלוונטיים  ביותר  למציע    –למציעים  הגבוה  הכולל  הציון  את  קיבל  וליתר  אשר 
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, קיים פער ממוצע של עד  בעלת הציון הכולל הגובה ביותרהמציעים שבין הצעתם להצעה  

תקבע הוועדה,  ובתנאי שעמדו בתנאי הסף של מכרז זה[, כי הם רשאים להגיש במועד ש  15%

המטיבה עם המכללה ביחס למחירים שבהצעתם הראשונה.  מחיר סופית משופרת  הצעת  

 מציע כאמור שלא יגיש הצעה נוספת, תיחשב הצעתו הראשונה כהצעתו הסופית בהליך זה.  

הצעת המחיר הסופית )במעטפה סגורה ללא פרטי זיהוי המציע(, תוכנס על ידי המציע בלבד 

 י המכללה.  עד ובשעה שימסרו ע" לתיבת המכרזים במו

  המכללה שומרת לעצמה את הזכות לפנות למציעים, כולם או חלקם, לצורך קבלת הבהרות .1.7

 להצעתם. 

שהיא, יחד  אחרת  המכללה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר,  או כל הצעה   .1.8

ה  המכללה רשאית לקבל חלק מההצעה בלבד או את כולה, הכל לפי שיקול דעת  עם זאת 

 . הבלעדי

סיים  יתחייב ל הוכרזה כהצעה הזוכה ע"י ועדת המכרזים של המכללה,  הצעתו    אשר מציע   .1.9

  3  עלא יעלה  כולל הדרכה ואישור מבחני קבלה בתוך פרק זמן שלקה וההתקנה  פ האסאת  

    .מהמכללה הרכש  הזמנת קבלת מיום חודשים( שהלו)ש

  תלרבומסמך התכולה,  המפורטות בתהיה רשאית לשנות את רשימת הדרישות  המכללה   .1.10

או להפחית מדרישות אלה, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, והיא תודיע על כך ו/להוסיף  

בקבצי   מראש להתעדכן  המלאה  האחריות  מוטלת  בלבד  המציעים  על  המכללה.  באתר 

 . השאלות ותשובות ובהבהרות המכללה אשר יפורסמו באתר המכללה

המכללה  ל .1.11 כל  לדחות  שיקול  הזכות  פי  על  כולן  את  או  אינה  ו   דיהבלע  דעתהצעה  היא 

 מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר.  

התנאים   .1.12 לכל  המציע  מצד  הסכמה  ועניין  דבר  לכל  מהווה  לבקשה,  הצעה  הגשת  עצם 

 המפורטים לעיל ולהלן.   וההוראות

לגבי  ה  מכללה .1.13 הבהרות  וקבלת  המערכת  של  הדגמה  לבקש  הזכות  את  לעצמה  שומרת 

 הפתרון המוצע. 
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 ם תנאי סף  מוקדמי .2

 מציע לעמוד בכל הדרישות המפורטות להלן: העל 

הינו תאגיד המאוגד   .2.1 הדין הישראליהמציע  חוק  ובידיו    לפי  לפי  כל האישורים הנדרשים 

 . 1976  -עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

   .11בהתאם למפורט בסעיף המציע ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה  .2.2

הציודים אותם    ו/או אינטגרטור מורשה מטעם יצרני  המציע הינו משווק ו/או מפיץ מורשה .2.3

 מציע המציע במענה למכרז.

יצרן   / משווק  מטעם ה  אישור/מסמך התחייבות  -  יחד עם מסמכי המכרז על המציע להגיש   .2.4

ליכולת של לפחות עוד שני אינטגרטורים  ,  שו"ב, בקרת כניסה וטמ"סמערכות ההרשמי של  

 כל מרכיביה  למתן שרות ותחזוקה למערכת המוצעת על

( פרויקטים של מערכות מבוססות שו"ב ביטחון עם  3לפחות שלושה ) המציע ביצע    ניסיון: .2.5

עד מועד הגשת המענה למכרז ו  1.1.2018תאריך  מ   החלוצפייה אחת,  עמדת שליטה    לפחות 

 :)אספקה, התקנה ואינטגרציה( להלן  יכלול לכל הפחות את המערכותרויקט פ, כאשר זה

 בתנאי פנים או חוץ.  מותמצל 100לכל הפחות   .2.5.1

 מצלמות לפחות. 100 - מערכת הקלטה דיגיטלית ל  .2.5.2

 . מצלמות 30  -חיצוני ל VMDמערכת גילוי תנועה אנליטיקה ו/או  .2.5.3

מערכתת .2.5.4 על  השולטת  ובקרה  שליטה  מערכת  וגילוי    וכנת  כניסה  בקרת  טמ"ס, 

  ( , מתממשקת למערכות נוספות ולאפליקציות אחרות )כגון שעון נוכחות וכד'פריצה

 מופעלות ברשת מחשבים. תחנות עבודה 4והכוללת לפחות 

 :יכולת תחזוקה .2.6

ימים בשנה, הכולל    365שעות ביממה,    24למציע מערך שירות ואחזקה למתן שירות   .2.6.1

על  המועסקים  קבועים  טכנאים  וארבעה  שירות  רכבי  ארבעה  המציע  -לפחות  ידי 

שעות    24שר עובד  באופן קבוע וכן אמצעי תקשורת עם מספר קבוע במוקד שירות א

 ביממה. 

מערכות של מעל  תחזוקת  ל   ותקפיםחתומים    תחזוקהחוזי    5לפחות  מציע קיימים  ל .2.6.2

   מצלמות. 50

ם תנאי סף הכרחיים לעצם הגשת ההצעה. מציע אשר לא יעמוד באחד מתנאי  התנאים מעלה הינ

 הצעתו תפסל. –הסף המוזכרים מעלה 

לאפש חייבת,  לא  אך  רשאית,  תהא  המכרזים  מסמך,  ועדת  הצעתו  עם  המציא  לא  אשר  למציע  ר 

או כל נייר אחר כנדרש עפ"י מכרז זה, להשלים את המצאת המסמכים הנ"ל למכללה תוך    אישור

שכל מסמך, אישור או כל נייר אחר יהיו בעלי תוקף למועד    דפרק זמן שיקבע על ידי המכללה ובלב

 . עולא לאחר המועד שנקב האחרון שנקבע במכרז זה להגשת הצעות
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 טבלת ריכוז תאריכים   .3

 להלן טבלה המרכזת את התאריכים במכרז:  

 עד השעה  תאריך  פעילות

 13:00 15/2/21 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 

 15:00 17/2/21 מועד אחרון למענה המכללה לשאלות הבהרה 

 13:00 28/2/21 מועד אחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים  

 

המו בין  סתירה  של  שלבמקרה  בטבלה  המצוינים  במסמכי  עדים  המוזכרים  המועדים  לבין  עיל 

 המכרז, יגברו המועדים המצוינים בטבלה. 

 

 והבהרות לגבי המכרז פניות  .4

פנייה לקבלת הסברים נוספים והבהרות למסמכי המכרז ניתן יהיה לקבל לפני הגשת ההצעה   .4.1

ות בכתב העביר שאל .  ניתן ל(3סעיף  )  טבלת ריכוז תאריכיםעד למועד האחרון המפורט ב

  6927726-04  :מס' טלפון,    afia@zefat.ac.ilsבלבד למכללה  לידי הגב' צפי ארבל,  במייל  

המכללה    לצורך אישור קבלת המייל  בלבד. לא יינתן כל מידע נוסף טלפונית.נמסר במכרז זה  

 מועד זה.   לא תענה על שאלות הבהרה שיגיעו לאחר

 המציע לבדו יהא אחראי לוודא, כי שאלות ההבהרה אכן התקבלו עד למועד האמור. 

  בת לענות על שאלות הבהרה שיופנו אליה והיא רשאית לענות על חלק המכללה אינה מתחיי .4.2

 מהשאלות או לענות באופן חלקי על שאלות ספציפיות. 

פת אשר ייערכו על ידי המכללה בקשר כל הבהרה ו/או שינוי ו/או תיקון ו/או עדכון ו/או תוס .4.3

מיוזמתה המכרז,  באתר   עם  רק  יפורסמו  במכרז,  משתתפים  לשאלות  כמענה  ו/או 

בכתובת:   המכללה  של  ל    www.zefat.ac.ilהאינטרנט  להיכנס  אודות"/"מכרזים" "יש 

חלה האחריות להתעדכן  בלבד  ציע  על המ.  "(אינטרנטה אתר  להלן ")  "מכרזים פתוחים"/

בכל שינוי ו/או תיקון המפורסם באתר האינטרנט. כל שינוי או תוספת למכרז, לפני המועד  

,  האחרון להגשת ההצעות, בין ביוזמת המכללה ובין בעקבות שאלות הבהרה של מציעים

 ייעשה על ידי המכללה, לפי שיקול דעתה, ויחייב את המציעים. 

ו על ידי המציעים להצעתם, כשהן חתומות על ידם,  ודעות שינוי יצורפ תשובות, הבהרות וה .4.4

ונלקחו בחשבון בעת הכנת ההצעות.   ידם, הובנו  על  כי הללו אכן התקבלו  וזאת לאישור 

 ק בלתי נפרד מהצעת המציע. תשובות, הבהרות והודעות שינוי כאמור, יהוו חל

ה .4.5 של  הבהרה  לכל  תוקף  יהיה  לא  כי  מובהר,  ספק  הסר  ניתנה למען  אם  אלא    מכללה, 

 בכתב/בדוא"ל על ידי נציג המכללה.  

 

mailto:safia@zefat.ac.il
http://www.zefat.ac.il/
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 תהליך הגשת ההצעה  .5

 לעיל.  3יף  סעהמפורט ב  את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה עד לתאריך .5.1

כל מסמכי המכרז חתומים כנדרש ים את  כוללהזהים כרוכים  עותקים    2  ההצעה תוגש ב .5.2

כ את  בצרוף  המכיל  העותק  גבי  על  והנספחים.  האישורים  יצוין  ל  המקורי  הערבות  כתב 

". העמוד הראשון בכל אחד מהעותקים יוחתם בחותמת רשמית  מכיל כתב ערבות מקורי"

 של המציע.  

יל את נפרד לכל מעטפה. המדיה המגנטית תכ Disk on key ההצעה תוגש בעברית, בצירוף .5.3

  בכל מקרה של,  Excelלמעט כתבי כמויות שיוגשו בפורמט     Wordקבצי ההצעה בפורמט

 הנוסח בקבצים האלקטרונים לבין הנוסח המודפס, יקבע הנוסח המודפס. סתירה בין 

בגוף  .5.4 תוספת  ע"י  בין  לגביהם  הסתייגות  כל  או  המכרז  במסמכי  תוספת  או  שינוי   כל 

אילו  כ   דרך אחרת לא יובאו בחשבון בעת הדיון בהצעההמסמכים ובין במכתב לוואי או בכל  

לפסיל לגרום  עלולים  ואף  נכתבו  דעתלא  שיקול  עפ"י  ההצעה  של  של תה  הבלעדי    ה 

 . המכללה

 . בראשי תיבות של שם החותםכל עמוד בהצעת המציע יהיה חתום  .5.5

טופס הגשת ההצעה כשהוא חתום וחתימה על יתר מסמכי המכרז וכל נספחיו, יהוו הסכמה   .5.6

המופיעיםמ וההוראות  ההתניות  התנאים,  לכל  המציע  ונספחיו    במסמכי  צד  המכרז 

הוהכוללים,   הסכם  נוסח  את  היתר,  תנאיובין  כל  על  המכללה  עם  כמפורט    התקשרות 

 . בנספחים למכרז זה

האקדמית צפת המכללה  לתיבת המכרזים במשרדי הנהלת  את מעטפת המכרז יש להכניס   .5.7

עה שלא תימצא . הצלעיל  3מועד המפורט בסעיף  עד ל,  11לשכת המנכ"ל, ברחוב ירושלים    –

עד למועד   ע"י    -האחרון שנקבע להגשת ההצעות  בתיבת המכרזים הנ"ל  ועדת  לא תידון 

 .המכרזים של המכללה

עד שני ימי עסקים,   ,בכל עת  להגשת הצעות,המכללה רשאית לדחות את המועד האחרון   .5.8

יאריך המציע, בהתאמה, את תוקף הצעתו ואת תוקף  ה   פתיחת  לפני זה  הצעות. במקרה 

 מכרז זה. בסעיפי הערבות כאמור
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 להצעה נדרשיםמסמכים  .6

 על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים: 

 . 11בהתאם למפורט בסעיף  כתב ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית,  .6.1

מס ערך מוסף, בהתאם לחוק    פקודת מס הכנסה וחוקניהול ספרי חשבונות על פי  י  אישור .6.2

 . 1976  -עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 

שו"ב, בקרת כניסה  מערכות היצרן הרשמי של    /משווק  מטעם ה  אישור/מסמך התחייבות  .6.3

למתן שרות ותחזוקה למערכת המוצעת    ליכולת של לפחות עוד שני אינטגרטורים,  וטמ"ס

 על כל מרכיביה 

 נספח ב'. - חתומה על ידי המציע ועו"ד המציע המציע  הצהרת .6.4

 

 מבנה ההצעה הנדרש  .7

יהיה תואם למבנה ה .7.1 יתייחס לסעיף  בהצ  3.2לדוגמא: סעיף    .מכרזמבנה ההצעה    3.2עה 

  מכרז.יש לענות בצורה עניינית ומפורטת על כל סעיפי ה  .מכרזב

להסבר  לגבי   .7.2 מעבר  מפורט  בהסבר  הספק  מעוניין  לגביהם  הדרישות  במפרט  סעיפים 

בטבלאות המענה, הספק יציג  את הסבריו בנספח שיהיה  בנוי בסעיפיו באופן זהה למסמכי  

 מכרז.ה

ידע או מרכיב רלוונטי נוסף שברצונו  ם, לפי שיקול דעתו, כל מ הספק יוסיף ויפרט בנספחי  .7.3

לו    אין  אם   גם  במסמלהציע,  ישירה  המענה  מכרזה  כיהתייחסות  מטבלת  הפניה  תוך   ,

 . מכרזמהסעיף הרלבנטי לנספח המתאים ב
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 בחירת הזוכה   .8

 פי המסמכים שהוגשו .  - בדיקת עמידת המציע בתנאי הסף של המכרז על - 1שלב 

   לפחות   נק'  75המלצת לקוחות  איכות כללי וציון  ציון  תנאי הכרחי נדרש:  ]  קביעת ציון איכות  –  2שלב  

    .נק'[ 100 מתוך

 השוואה כספית של הצעות המחיר  – 3שלב 

   (30%( וציון האיכות )70%הצעת המחיר ) ציון:  שקלול – 4שלב 

 :]A[ קביעת ציון מרכיב המחיר .8.1

שאר ההצעות תקבלנה  והסעיף    ו לאות  100תקבל את הציון    ,סעיףלכל    ההצעה הנמוכה ביותר

   ציון באופן יחסי להצעה הנמוכה ביותר.

 חיר. כיב המנק' ממר 90 – קשתובהתכולה המלפי  עלות הפתרון .8.1.1

( שנות אחריות 3עלות לכל שנת תחזוקה ואחריות נוספת, מעבר לשלוש ): תחזוקה עלות .8.1.2

 . ממרכיב המחיר נק'  5 – ותחזוקה הכלולות במחיר המוצרים

 . ממרכיב המחיר נק'  5  –( Senior Level)יתוח מתכנת עלות שעת פ .8.1.3

 :[Q]  קביעת ציון מרכיב האיכות .8.2

  30%אפשריות, אשר יהוו  ודותנק  100ציון האיכות יורכב מהפרמטרים המפורטים מטה. סה"כ 

הנמוך מ [  Q]  נק'. הצעה עם ציון איכות  75נדרש:    ליציון מרכיב איכותי מיניממהציון הכולל.  

 ק' תפסל. נ 75

  50  -יעוד(  עם ת   SDKמת  גו)ד  לפיתוחים וממשקים  ואוניברסליות   תהאינטגרטיביו רמת   .8.2.1

   . הגבוהה ביותר, כל השאר יקבלו ציון באופן יחסי  תהאוניברסליורמת  נקודות יינתן ל

( פרויקטים 3פרויקט נוסף, מעבר לשלושה ). על כל  נקודות  30 –  רלוונטי לפרויקט  ניסיון .8.2.2

 מערכות מבוססות שו"ב ביטחון עם לפחות (, בתחום  2.3הרשומים בתנאי הסף )ס"ק  

עד מועד הגשת המענה למכרז זה, ו  1.1.2018תאריך  מ  החלוצפייה אחת,  עמדת שליטה  

   נק'.  30של   נק' עד למקסימום 10יקבל המציע 

. המלצות לקוחות עמם עובד ו/או עבד הספק בשנתיים האחרונות נקודות 20 –המלצות  .8.2.3

)ע"פ רשימה אותה יעביר הספק כמופיע בנספח למכרז זה(. מובהר בזאת כי חברות אשר 

תקבע את ציון  חוות דעתה של המכללה    –השנים האחרונות    3עבדו עם המכללה במהלך 

 100מתוך    75ם נדרש הינו  ציון מינימו  -כי בסעיף זה  בזאת    מובהר  "המלצת לקוחות".

   . תפסל -נקודות  75פחות מ המלצות לקוחות הצעה עם ציון נקודות, 

 [: Tקביעת ציון סופי ] .8.3

T = 0.7*A + 0.3*Q 

 ה
 ( הגבוה ביותר תוכרז כהצעה הזוכה.Tההצעה בעלת הציון )
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 זכות עיון בהצעות  .9

מקצועי והמציע ער לכך, כי אם  בה כל סוד מסחרי או סוד    הצעת המציע תיחשב כזו שאין .9.1

 ייקבע כזוכה עשויה הצעתו לעמוד לעיונם של כל או מי מהמשתתפים במכרז שידרוש זאת.

בשל טענה לסוד מסחרי או לסוד מקצועי, יציין    רצה המציע למנוע עיון בחלקים של הצעתו .9.2

טה  מובהר בזאת, כי ההחל  זו.  בדף נפרד את החלקים כאמור, תוך מתן נימוקים לטענתו

הסופית בדבר מניעת העיון בחלקים מהצעת הזוכה בשל סוד מסחרי או סוד מקצועי, נתונה  

 מחיר אינו סוד מסחרי או מקצועי במכרז זה. –הבהרה  לשיקול דעתה של ועדת המכרזים.

₪   500  ע"ס  העיון בהחלטותיה של ועדת המכרזים, לרבות הצעת הזוכה, כרוך בתשלום   .9.3

 אין המכללה גובה מע"מ. אג'.  70צילום כל עמוד:  .ההוצאות הכרוכות בכך ין  בג

 

 שמירת זכויות  .10

ל שמורות  המכרז  במסמכי  הזכויות  צפתכל  האקדמית  יהיו  מכללה  לא  במכרז  והמשתתפים   ,

 רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה. 

 

 הוצאות המכרז  .11

הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה  שהוא,    מכל מין וסוגכל ההוצאות,  

 . ציעעל המ

 

 ערבות הגשת הצעה וערבות ביצוע  .12

מערך הצעתו   5%בשיעור של לפחות   על המציע לצרף להצעתו כתב ערבות בנקאית אוטונומית  

 .  1/6/2021ערבות ההצעה תהיה בתוקף עד ליום  הכוללת למכרז )ללא מע"מ(.

ה  יעמצ ייבחר למתן  י אשר  זה,  וטרם מועד  שירותים עפ"י מכרז  לזכייתו  עביר למכללה, כתנאי 

מערך הצעתו הזוכה לא כולל   10%השווה ל  ערבות ביצוע בסכום  חתימת המכללה על ההסכם,  

בסיום    50%חודשים מיום הודעת הזכייה. הערבות תופחת ב    40הערבות תהיה תקפה ל    מע"מ.

פוף לקבלת ערבות חדשה מופחתת  לאישור המתאם מטעם המכללה ובכ  ביצוע העבודות ובכפוף

 כאמור.  

ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית לטובת המכללה וצמודה למדד    כל הערבויות הינן מסוג

ו.  הערבות תהא של הזוכה עצמ   .המצורף למכרז זה   הקבוע בנספח  לנוסח  המחירים לצרכן בהתאם  

 לא תתקבל ערבות צד ג'.

 

 / שחרור הערבות   וטילח .13

ערבות  ה .13.1 את  לחלט  רשאית  תהא  במכללה  נקבעה  ההצעה,  הצעתו  כי  למציע  הודיעה  אם 

 במכרז, והמציע:  כזוכה

 . השלים את כל החתימות הנדרשות בהסכם ובמכרזלא  (1



 
 

 85מתוך  11עמוד 

 

 ערבות  –מסמכים שנקבעו בו  את ה   מכללהחתם על הסכם ההתקשרות אך לא המציא ל (2

 בנקאית, פוליסת ביטוח וכו'. 

 עתו. ו מהצ חזר ב (3

 לא עמד בהתחייבויותיו.  (4

 הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של המכללה. 

תחשב כפיצוי מוסכם וקבוע מראש למכללה, זאת מבלי לפגוע בזכותה של  ההצעה  ערבות   .13.2

 המכללה לפיצוי נוסף על פי כל דין. 

 הערבות: מציע יהיה רשאי לקבל חזרה את  .13.3

 ות, לאחר מתן הודעתה של המכללה.אם לא נבחר כזוכה במכרז או אם נדחו כל ההצע (1

ביצוע (2 בערבות  כנדרש,  הומרה,  האמורה  והערבות  במכרז,  כזוכה  נבחר  הוא                                            אם 

 כנדרש במכרז זה. 

 

 חתימת חוזה התקשרות  .14

הצעתו קבלת  על  למציע  המכללה  "   הודיעה  "  "הזוכה)להלן:  המכללה  "הספקו/או  ישלימו   ,)

הוהזוכ  על  החתימה  תהליך  את  השלמת  ה  תוך  המכרז,  למסמכי  המצורף  ההתקשרות  סכם 

 ימים מעת שתימסר לזוכה הודעה בכתב על קבלת הצעתו.  15הפרטים החסרים, וזאת תוך 

יתר המסמכים והנספחים  או לא השלים את  /במקרה בו הזוכה לא יחתום על הסכם ההתקשרות ו 

כללה רשאית לבטל לאלתר את קבלת הצעתו ולפנות  כאמור לעיל ובמועד הקבוע לעיל, תהא המ

ין והוא מוותר בזאת  יזאת מבלי שתהא לו זכות כלשהי לערעור ו/או להתנגדות בענ לכל מציע אחר ו

 לעיל.   12סעיף  של המכללה כמפורט בעל כל זכות ערעור ו/או התנגדות כאמור, זאת בנוסף לזכותה  

לחוק כפופים  יהיו  ההתקשרות  בהסכם  התנאים  ו/או  כל  נדרשים  אשר  האישורים  ולכל  לדין   ,

 שו על פיהם במועד חתימת ההסכם. יידר

 

 התקשרות  .15

למי   .15.1 מ  מהמצעיםלאחר שתימסר  כלל    זכתה,  כי הצעתו  המכללה הודעה  את  הזוכה  יגיש 

 האישורים והנספחים הנדרשים לפי תנאי מכרז זה. 

אמור בהסכם וקיום כל התחייבויותיו של הספק כ  ורה לאספקת השירותים למכללהבתמ .15.2

הזכייה,  הצעת  ב   ראמוכהתמורה    ת א   פקסובמועדן, תשלם המכללה ל   זה על נספחיו, במלואן 

 . מנת רכש מאושרת מאת המכללהמותנה בקבלת הזאשר ביצע בפועל, הטמעות בהתאם ל

הזכייה .15.3 במחירון  רשומים  אינם  אשר  מוצרים  לספק  מוחלט  איסור  היחידי  חל  הגורם   .

ותעריפ  מוצרים  לאשר  מחלקהמוסמך  הינה  לאספקה  חדשים  מוצרים  של י  הרכש  ת 

כלשהו ללא אישור  פתרון  מוצר חדש ו/או  אספקת/הטמעת  מקרה של  כל  בהמכללה בלבד.  

לפי דעת  , אם בכלל,  ייקבע  רחשבונית החיוב לספק ומחיר המוצ  תוחזר  – מחלקת הרכש  

 איש הרכש בלבד ולספק לא יהיו עוררין על כך. 

משלוח חתומה ע"י המתאם מטעם המכללה וכנגד  תעודת    רק כנגדונית  בשחא  יצופק י סה .15.4

 .חשבונית ללא הזמנת רכש תוחזר חזרה לספק ולא תכובד הזמנת רכש מאושרת בלבד.  
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 הבהרות: .16

המכללה איננה מתחייבת לבחור בהצעה הזולה ביותר או בהצעה כלשהי וכן היא שראית   .16.1

 המכללה. לבטל את המכרז בכל מועד, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של

לבטל את  מכללה רשאית  היה התמשתתף שלא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז,   .16.2

למשתתף בכתב  בהודעה  הבא  כזולהכריז    הזכייה  היה  שדרוגו  המשתתף  את  חלופי  וכה 

 בתור.

ימים מקבלת ההזמנה   10הספק יתחייב להיכנס לאתר לצורך ביצוע עבודות פריסה בתוך  .16.3

 או אישור צו עבודה . 

שנים    3  -הספק, בהצעתו, מתחייב לספק אחריות לעמידה בביצועי התשתית והמערכות ל .16.4

 מיום סיום ההתקנה ואישור המפקח. 

במהלך העבודה באתר ולא  המתאם מטעם המכללה לאישור  SOW -הספק יגיש את תיק ה  .16.5

 ימי עבודה לאחר קבלת ההזמנה ו/או צו העבודה מהמזמין.   7 -יאוחר מ

 ימי עבודה מיום קבלת צו העבודה.   30על לה אישור סיום לא יע סיום העבודה וקבלת  .16.6

המערכת/השירות שהוא נושא  רשאית להתקשר עם יותר מספק אחד לשם קבלת  המכללה   .16.7

 . המכללהולפצל את ההתקשרות בין מספר ספקים, הכל לפי שיקול דעתה של מכרז ה

ולא להתקשר עם  תהיה רשאית, גם לאחר קביעת הזוכה  לחזור בה מן ההזמנה  ה  מכללה .16.8

קבעה כזוכה  ושלא לחתום על חוזה כלל,   אף אחד מן המציעים לרבות המציע שהצעתו נ

יהיה   לא  והנימוקים לה  המציע  כך; הודעה על החלטה כאמור  זכאי לפיצוי כלשהו בשל 

 יימסרו  לספק, מוקדם ככל האפשר בנסיבות העניין. 

 המכללה.   העבודות יבוצעו על פי לוחות הזמנים בהתאם לפעילות .16.9

חלק    .16.10 כן  כמו  שבוע  בסופי  או  הלילה  בשעות  לביצוע  ידרשו  מהפעילויות  חלק  כי  מודגש 

 וע באופן רציף במספר משמרות עד לסיום העבודה. מהעבודות ידרשו לביצ

מחירי הפריטים הינם קבועים וסופים  ויכללו את כל העבודות הנדרשות לביצוע,  לרבות   .16.11

   .עבודות פרוק והתאמה

יהיה מחיר אשר ישקף את מורכבות העבודה  , "ח" בכתב הכמויותכ לפריט בשמחיר "סה"  .16.12

ע )עלות שעה בנספח הנ"ל מיועד אך ורק עבור  במיתקן לרבות עבודה בלילות או בסופי שבו

 . תאם מטעם המכללהפעילות לא מתוכננת(. שימוש בפריט זה מחייב אישור מראש של ה
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 ( SOWה )מפרט תכול -  נספח א'

 דרישות פונקציונליות   - 1פרק 
 

 דגשים והבהרות .1.1

 קיימת.  –כבילה עבור מערכת בקרת כניסה מהבקרים ועד מעל כל דלת  .1.1.1

הכבילה עבור מערכת בקרת הכניסה מכל אביזר קצה ועד לקופסת החיבורים שמעל   .1.1.2
 הזוכה.  ספקכל דלת תיפרס ע"י ה

ואבטחה    ודההעב .1.1.3 בטחון  מערכות  לכל  הקיימת  הכבילה  כל  וחיבור  זיהוי  כוללת 
 מקצה לקצה לרבות בדיקה ושילוט. 

 הכולל ארונות שרתים וארונות תקשורת.   1דר מחשב בקומה מינוס ח .1.1.4

 הכוללים ארונות תקשורת.  1, קרקע ,   2חדרי תקשורת בקומות מינוס  .1.1.5

יותקנו   .1.1.6 אזורים  ומרחיבי  הקירות  הבקרים  התבחדרעל  המרכזי  י  הציוד  קשורת, 
 . 1יותקן בחדר המחשב בקומה מינוס 

 כמויות: .1.1.7

 דלתות מבוקרות.  100 -כ .1.1.7.1

 מצלמות פנים וחוץ.  80 -כ .1.1.7.2

ה .1.1.8 בכתב    ספקעל  ופריט  פריט  לכל  המדויק  מק"ט  והדגם/  היצרן  שם  את  לציין 
 הכמויות ולצרף מפרטים טכניים לפריטים המוצעים )אין צורך בקטלוגים(. 

המתאם מטעם  א יהיה מקובל על המפקח או רכיב או פריט של במידה והספק יציע .1.1.9
עדית, יהיה הספק מחויב להציע  מכל סיבה שהיא וע"פ שיקול דעתם הבל המכללה  

 חלופה אחרת.  

  ספקלהציג אישורים, תעודות והסמכות להתקנת הציוד המוצע. היה וה   ספקעל ה .1.1.10
וכמו כן לצרף את האישו  ספקמפעיל   יש לציין זאת בהצעה  רים, הסמכות  משנה 

 בהתאם.

 הנחיות טכניות בתכנון המענה: .1.1.11

קצה ו/או בקרים לא יאושר שימוש בתקשורת סריאלית    אלמנטי בהתקנת .1.1.11.1
המצריך שימוש במרחיבים או במרחיקים    RS232או בפרוטוקול כדוגמת  

 נוספים.  

הספק בהתקנת כל הדגמים המוצעים    מחוייבלמצלמות אבטחה,    במענה .1.1.11.2
המצלמות תבוצע  עם תוכנת   התקנת, (  Mockup)    על ידו בחצר המזמין

  איכות  את  יאשריבחן ו . המזמין  עיים לכל הפחותשבו צפייה והקלטה למשך  
 . המוצע הפתרון

 אישור חשבון לתשלום עפ"י כתב כמויות המבוצע בפועל ובאישור המפקח.  .1.1.12

 יסופקו ע"י אחרים.  IP RJ45מסוג  כל נקודות התקשורת .1.1.13

צורך יישום והפעלה של   רד כל תשתית או ציוד לתהיה רשאית לרכוש בנפ  המכללה .1.1.14
 המערכת המוצעת. 
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 כללי  .1.2

 במשרדים יותקנו מערכות הביטחון, ההתרעות והשו"ב הבאות: .1.2.1

 מצלמות לניהול ולצפייה   .1.2.1.1

 מערכת בקרת כניסה.  .1.2.1.2

( יחוברו ביניהם על גבי רשת נתונים ייעודית לאבטחה  IPכל הבקרים והמצלמות ) .1.2.2
 בילה אחודה. ע"ב כ

ד המרכזי יהיה בתוך חדרי התקשורת במסדים ייעודיים עבור  רים והציוריכוז הבק .1.2.3
 רשת הנתונים הייעודית של הביטחון. 

ניהול המשתמשים    להסתנכרן המערכת המוצעת נדרשת   .1.2.4 באופן מלא מול מערכת 
הכוונה שכל    לצורכי ניהול משתמשים ותגים,  Active Directoryהמרכזית  

התגיפרטי   וניהול  המשתמשים  ב חשבונות  יבוצע  למערכת    AD-ם  יסונכרנו  ואלו, 
 בקרת הכניסה. 

בממשקי   .1.2.5 לתמוך  נדרשת  המוצעת  של    Web Servicesהמערכת  ושליפה  לעדכון 
 מידע. 

בניהול   .1.2.6 לתמוך  נדרשת  המוצעת  ב  Metadataהמערכת  מצלמה  השידור  לכל  רמת 
 . כמו גם ניהול אירועים ותרחישים Metadata-וברמת ההקלטה כולל חיפוש לפי ה

צעת נדרשת לתמוך בערוצי שידור והקלטה של ווידאו ואדיו נפרדים  ת המוהמערכ .1.2.7
 וגם מאוחדים. 

המערכת המוצעת נדרשת לתמוך באפשרות לייצא את ההקלטות מערוץ אחד או   .1.2.8
 . Metadataיותר כולל נגן שיאפשר הפעלה של מטריצת שידורים וניהול 

 להתאמות חיצוניות. SDK-תמוך בק ולספהמערכת נדרשת ל .1.2.9

 . WS-ו  APIלספק תיעוד מלא לממשקי  מציעעל ה .1.2.10

 מיתוג המערכות .1.3

)אודיו( יש   .1.3.1 )תצוגת הוידאו( + שמע  את המסכים הכוללים רמקולים אינטגרליים 
להרחיק באמצעות מפצל, יחידת הרחקה וכבילה ע"ג רשת הנתונים של האבטחה.  

ק  ייעודי ורמקולים שיציגו את התצוגה והשמע ע"ג הדלפלכל אפליקציה יהיה מסך  
 החדש.

( במחשבים יש לרכז ע"ג יחידת מיתוג  Vוצפייה    KM  –את השליטה )מקלדת + עכבר   .1.3.2

KVM    באמצעות כבל מפצל ייעודי. לא תותר חיבור בין מערכת מיתוג והמחשבים

)פלאגים   "דונגלים"  יח dongle  –ע"ב  בין  ישירה  כבילה  באמצעות  אלא  ידת  ( 
 המיתוג אל המחשבים. 

ם ע"ג מיני מחשב חדש  מאד תותקן האפליקציה שלה  עבור מחשבים מדגמים ישנים .1.3.3
 שיותקן במסד התקשורת. וחיבורם ליחידת המיתוג.

 התקנת מצלמות פנים  .1.4

 המצלמות המיועדות להתקנת פנים יהיו מהסוגים הבאים:

 IP 5MPמצלמת כיפה  .1.4.1

אלא במידה ונדרשת התקנה על גבי    ( מיועדת להתקנת תקרהDOMמצלמת הכיפה ) .1.4.2
 סופקו עם כיפה כהה.  י  -זרוע ייעודית.
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 התקנת מצלמות חוץ .1.5

 IP 5MP או כיפה  מצלמת צינור .1.5.1

ע"פ   .1.5.2 כהה  או  שקופה  קרבונט  פולי  כיפת  עם  אלומיניום  מארז   תכלול  המצלמה 
 לשימוש בתנאי חוץ.   IP67 outdoorדרישת המזמין, בתקן 

 מערכת הקלטה דיגיטלית  .1.6

ו  ספקעל ה .1.6.1 שיהווה את מערכת ההקלטה המרכלספק  כל  להתקין שרת  עבור  זית 
 כולל שטח אחסון לפי הדרישות.  המצלמות

מגה מכל המצלמות עפ"י תנועה    5על השרת להקליט את כל המצלמות באיכות   .1.6.2
 יום.  30ושמירת ההקלטות לפחות  

להתקין תוכנה לניהול ולצפייה במצלמות בכל עמדות הטמ"ס באתר. יש   ספקעל ה .1.6.3
נחיית  הרלוונטיות בהתאם לה לתכנת את הצפייה כך שבכל מסך יוצגו רק המצלמות  

  להציע   או"ב,  השולשלב את תוכנת הצפייה וניהול המצלמות במערכת    יש   הלקוח. 
  פי   על  דיגיטלית  הקלטה  ומערכת  המצלמות  בניהול  התומכת"ב  שו  מערכת

 . הנוכחי בסעיף המפורטים המאפיינים

  , לתמוך ולנהל  החדשהעל המערכת  שחברת סיסקו    שלמצלמות    70  -קיימות כ  באתר .1.6.4
להתייחס   סוגי  יש  להלן  אלו.  מצלמות  לטובת  גם  השרת  וסוג  הנפחים  לנושא 

   המצלמות הקיימות:

1.6.4.1. CIVS IPC-2500 

1.6.4.2. CIVS-IPC-2531V 

1.6.4.3. CIVS IPC-2600 

1.6.4.4. CIVS-IPC-4500E 

1.6.4.5. CIVS IPC-6400E 

1.6.4.6. CIVS-IPC-7530PD 

1.6.4.7. CIVS IPC-8020 

1.6.4.8. CIVS-IPC-8030 

1.6.4.9. CIVS-IPC-8400 

 .Cisco VSMה הקיימות כיום הינ המערכת שמנהלת את המצלמות .1.6.5

ופורמט    MP4על המערכת לספק אפשרות לחיפוש וניהול קליפים לפי פורמט של   .1.6.6

 .Metadataהכולל 

 בקרת כניסה  .1.7

תכניות   .1.7.1 לפי  כנף  ונעילת  אחיזה  אמצעי  יותקנו  מבוקר  פתח  או  דלת  או  כנף  בכל 
 מצורפות. 

חווט, הלחמות וכל  נשוא מכרז זה לבצע אינטגרציה מלאה )כולל כבילה,    ספקעל ה .1.7.2
עם אלמנטים אינטגרציה    הנדרש(  ולבצע  הכנף  יצרן  ע"י  בכנפיים שסופקו  שונים 

 מערכתית אל מול מערכות הביטחון. 

בהתאם   .1.7.3 זמזם(   + )נצנץ  מוטרדת  דלת  של  אלמנטים  יותקנו  מהדלתות  בחלק 
 להנחיות יועץ. 

 ביצוע כבילה ייעודית בין הבקרים ואל אלמנטי הקצה.   השלמת ספק באחריות ה .1.7.4

  



 
 

 85מתוך  16עמוד 

 

 שו"ב - ושליטה  לניהו מערכת .1.8

 "ב תאפשר שליטה וניהול של כל מערכות האבטחה של הקמפוס.השו  מערכת .1.8.1

  האבטחה   ושגרת  אירועי  ,על  וכוללת  אחודה  מצב  תמונת  למשתמש  תציג  המערכת .1.8.2
 . בקמפוס

פרוטוקולי תקשורת    התממשקות .1.8.3 ע“י  ולאפליקציות ארגוניות  חיצוניים  לגורמים 
 . WSוממשקי  תקניים 

ותאפשר    מערכות  עלמלאה    אינטגרציה .1.8.4   מערכת  כל  שליכולות    הצגת המשני 
 : כדלקמן

 מערכת בקרת כניסה תאפשר: .1.8.5

 ) לרבות רכבים (. הנכנסים בקרת וניהול   שליטה .1.8.5.1

 הנכנסים למכללה. לאפשר סינון, זיהוי ומיון של  .1.8.5.2

 . חריגים  ותרחישים התראות הצגת .1.8.5.3

 פריצה.  גילוימערכות  .1.8.6

 . חריגים  ותרחישים התראות הצגת .1.8.6.1

 . מידור לרמות חלוקה "י  עפ  יםור אז ונטרול דריכה .1.8.6.2

 מערכת טמ“ס.  .1.8.7

 . המצלמות על שליטה .1.8.7.1

 על שטחים רגישים במכללה.  צפיה .1.8.7.2

 .מובנת עפ"י תרחישים ותיחום שטחים אנליטיקה וביצועשילוב וידאו  .1.8.7.3

 (.  זיהוי לוחית רישוי ) LPRתמיכה ב  .1.8.8

 מערכת שו"ב ותפעול .1.9

המרכזי  .1.9.1.1 הבקרה  במחשב  תתבצע  השונות  מהמערכות  הנתונים    קליטת 

 . הכפלת הנתונים לשרת הגיבוי באופן מידי( יאפשר)שרת הביטחון  

 אנגלית(.  עברית כולל מסכי עזרה וחלונות עבודה )תכנות ב  –שפת התפעול   .1.9.1.2

במחשב   .1.9.1.3 העברית  בשפה  ירשמו,  התרעה  קבלת  וכל  המפעיל  פעולות  כל 

 .  Hard Copyובמדפסת ליצירת 

)אזעק  .1.9.1.4 האירוע  סוג  מיקום,  ציון  תוך  יודפסו  השעה  אזעקות  תקלה(  ה, 

המפעיל כגון השתקת זמזם , אישור והתאריך בו חל האירוע. גם פעולות  

ירשמו אף הם בליווי מספר קטע,    קבלת אזעקה, חזרה לפעולה תקינה 

סוג הפעולה,  שעה ותאריך וכן אינדיקציות נוספות עפ"י דרישת המזמין  

 ו/או המפקח ו/או המהנדס .  

 דים מתאימים( לשלוש קבוצות: משתמשי המערכת יחולקו )על פי קו .1.9.1.5
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יוכלו לבצע אך ורק את הפעולות כגון: קבלת התרעות    - מפעילים   .א
המערכות, אישור קבלת הודעות, בדיקת יח'  והנחיות ביצוע, בדיקת  

 הקצה, רישום ביומן מבצעים,  שליטה על מצלמות וכו'. 

משמרת   .ב בתוספת    -אחראי  המפעיל  שעושה  מה  כל  לבצע  יוכל 
ביטו של  למצב  אפשרות  "יום"  ממצב  העברתם  ו/או  אזורים  ל 

יל, רישום בטפסים נוספים, הפקת  "לילה", קבלת דוח עבודת המפע
 דוחות. 

רמת תפעול עליונה, אשר תבצע כל מה שיכול לעשות    -הלקוח    קב"ט . ג
אחראי משמרת בתוספת אפשרות להגדרת המערכת, עדכון בסיס  

 למערכת. נתונים, הגדרת משתמשים חדשים, וקביעת רמות גישה 

אזורים   .1.9.1.6 המערכות  בין  זיהוי  תאפשר  המחשב  גבי  על  האזעקות  תצוגת 

 וקטעים כדלקמן: 

( ובצבע שונה על גבי המחשב כך  ICONן ) כל סוג גלאי יצוין בסימו .א
 שאזור מתריע יציין את סוג הגלאי אשר התריע. 

ליח' הקצה יהיו גלויים יוצגו על המסך הגראפי.    ICON  -סימוני ה .ב

רלוונטי בצבע שונה מלווה    ICONרול, תקלה יופיע  במצב אזעקה, נט
 בהודעת מערכת.   

 לכל סוג גלאי יוגדר סימון מוסכם שונה.  . ג

 ל או תקלה בגלאי אחד לא תפגע בתפעול כל המערכת.כל נטרו  .ד

עם   .1.9.1.7 בתאום  סופי  באופן  תקבע  השונות  הרמות  בין  הפונקציות  חלוקת 

גמישה לשינויים    המזמין ו/או המפקח ו/או המהנדס . היא חייבת להיות

 שיתבקשו עפ"י לקחי התפעול הראשונים. 

של   .1.9.1.8 הפעלה  מערכת  על  תותקן  הנדרשת   Microsoftהתוכנה 

Windows 10    או אחרת המאושרת על ידי המזמין ו/או המפקח ו/או

 המהנדס  עם תמיכה מלאה בשפה העברית. 

 Functional Help onהתוכנה תכלול קובץ עזרה פונקציונאלי    .1.9.1.9

line    אשר יאפשר למפעיל סיוע רלוונטי בכל מקרה של    העבריתבשפה

לחצ באמצעות  תהיה  לעזרה  הגישה  התוכנה.  בתפעול  ספציפית  ן  בעיה 

Help    .פונקציונאלי 

אור זה מובא  ית תוכנה שונות. תואור של פונקצייבסעיפים הבאים יובא ת  .1.9.1.10

במטרה להציג את כוונת המזמין ו/או המפקח ו/או המהנדס  ביחס לסוג  

המפורטות  ורמ השונות  והפעולות  התכונות  לקבל.  שברצונו  התוכנה  ת 

לאי סף  תנאי  אינן  נושאים  להלן  רשימת  אלא  התוכנה  שחשובה  שור 

למזמין ו/או המפקח ו/או המהנדס . הקבלן רשאי להציע תוכנה בה אותן  

התכונות והפעולות מתבצעות אחרת ובלבד שיינתן ביטוי לכל הנושאים  

 ן יהיה נוח וקל למפעיל.  המוזכרים להלן וביצוע 

 יומן אירועים ממוחשב  .1.9.1.11
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כל   .א רציף  כרונולוגי  באופן  ירשמו  המערכת  של  האירועים  ביומן 
ים המדווחים למחשב המרכזי ע"י יחידות הקצה המותקנות  האירוע
 בשטח.

 יומן האירועים יכלול לפחות את השדות הבאים:  .1.9.1.12

 תאריך )יופיע אוטומטית(. .א

 שעה )תופיע אוטומטית(.  .ב

 ירוע.  מקום הא  . ג

האירוע   .ד נטרול    -סוג  תקלה,  אזעקה,  כגון  האירוע  לתיאור  מיועד 
 וכד'.  

 שעה שבה המפעיל מאשר את קבלת האירוע.   -  ACK -שעת ה .ה

 שעה שבה מסתיים האירוע.   -  Reset -שעת ה .ו

 אור פעולות שננקטו ע"י המפעילים וקציני הביטחון. ית .ז

 שדות נוספים עפ"י דרישת הלקוח.  .ח

ב .1.9.1.13 המתקבלות  המהתראות  בשטח  מחשב  המותקנות  ממערכות  רכזי 

  Reset  - יירשמו ביומן האירועים באופן אוטומטי כאשר את פעולת ה

הסיבה   את  מתאים  בשדה  הבקר  יקליד  אשר  עד  לבצע  יהיה  ניתן  לא 

 לקבלת ההתרעה מהשטח.  

אנשי המשמרת בצבע שונה את כל האירועים שטרם    ויומן האירועים יציג  .1.9.1.14

האירועים   מספר  אם  ממספר  נסגרו.  גדול  יהיה  זמנית  בו  המתקבלים 

המסך ובמקביל לקבל אינדיקציה    השורות על המסך ניתן יהיה לגלגל את

 על התרעות הממתינות בתור לטיפול המשמרת.  

(  Reset-יחידת הקצה אשר התריעה תוחזר למצב עבודה רגיל )פעולת ה .1.9.1.15

ובדיקת   סריקות  כגון  בשטח  מתאימות  פעולות  ביצוע  לאחר  ורק  אך 

רם להתרעות וכתיבת הנתונים בשדה חובה מתאים בתוכנת המחשב  הגו

על   רגיל  ולא  עבודה  למצב  חזרה  )מהמחשב(.  דריכה מרחוק  פעולת  ידי 

 תרשם גם היא כהודעה למפעיל. 

ע"י   לקטע/ אזור יהיה לכל גלאי בנפרד באות  Resetביצוע   .1.9.1.16 ו קטע או 

 קוד לכל ההתרעות.  

הב  .1.9.1.17 בשולחן  זמנית  בו  עדיפויות  אירועים המתקבלים  עפ"י  יירשמו  קרה 

 אש.  שייקבעו מר

בכל מקרה בו מתקבלת התראה תופיע ההתרעה על גבי צג מחשב ההפעלה   .1.9.1.18

ללא תלות במצב העבודה של המחשב שינוי תוכנה, הכנסת נתונים, הפקת  

 .  ראירועים, מערכת טמ"ס וכל דבר אח דו"חות, תצוגת אירועים, יומן

יצוינו בחתימה אלקטרונית של    כניסת המפעיל למשמרת וסיום המשמרת  .1.9.1.19

 יל וכל הרישומים במהלך המשמרת ייוחסו לאותו מפעיל.  המפע



 
 

 85מתוך  19עמוד 

 

רצון המפעיל   .1.9.1.20 עפ"י  יהיה  ניתן  אוטומטית מהמערכת  עם קבלת התרעה 

 לעבור לחלון של "תצוגת אירועים למפעיל". 

 עים למפעיל תצוגת אירו .1.9.1.21

 התצוגה למפעיל תהיה בצבע, בצורה גראפית ואלפא נומרית.   .1.9.1.22

 על המסך תחולק לשני חלקים כדלקמן:   וגההתצ .1.9.1.23

שדה שרטוטים גרפי המציג את אזור האירוע והאלמנט אשר גרם  .א
 להתראה. 

ת .ב את  המציג  טבלאי  נתונים  )ישדה  האירוע  תקלה,    אור  אזעקה, 
תאריך ושעת האירוע, מס' התראות  (,    פעולת המפעיל, תקשורת וכד'

 וכד'.בטיפול, סטאטוס כל התראה, מספר התראות בהמתנה 

במצב רגיעה תופיע על המסך מפת שטח )שרטוט, תמונה, אילוסטרציה,   .1.9.1.24

בעמדת   למשתמש  ביחס  מוצפן  הינו  כאשר  והאתר  הבניין  של  תצ"א( 

 ההפעלה . 

תצ"א/    /שיופק ע"י הקבלן ע"י סריקת מפה  Bitmapקובץ המפה יהיה   .1.9.1.25

אילוסטרציה/ תמונה קיימת שתימסר לו ע"י המזמין ו/או המפקח ו/או  

המערכות  המהנד סימון  יוסיף הקבלן את  הקיימת  המפה  בסיס  על   . ס 

 ה וחדר.הנדרשות לכל אזור, קומ 

לסימון    ICONעל גבי מפת השטח בכל אחת מרמות ההיררכיה יוצגו כל   .1.9.1.26

ה כל  י  ICON  -המערכות.  על  גלוי.  במצב  מקש  יהיו  על  לחיצה  די 

המצלמות  הצגת  עבור  אחד  לחצן  קבוצות:  שתי  )נדרשות    פונקציונאלי 

ה יופיע  האחרות(  הקצה  יחידות  עבור  שני  ולחצן  חדר  קומה,    -באגף, 

ICON    השייך ליחידות הקצה הרלוונטיות. כל שינוי מצב יחידות הקצה

ונה  מהנורמאלי תסומן תוך ציון מיקום יחידת הקצה הרלוונטית ובצבע ש 

כגון: אדום   ירוק    -לכל מצב,  ירוק    -מנוטרל; צהוב    -אזעקה;  תקלה; 

ירשם מהו מצבו הנורמאלי בתכנון    ICONמצב דרוך. ליד כל    -מהבהב  

 שעות, מנוטרל  וכו'.  24האבטחה: חמוש, 

נפרדת לצורך הצגת האמצעים   .1.9.1.27 לכל קומה או חלק מקומה תהייה מפה 

   .והקפצתה בעת אירוע 

רעה יתקבל במחשב צפצוף קבוע והגלאי ממנו נתקבל  ברגע של קבלת הת .1.9.1.28

על יהבהב  "שינוי מצב"  על  פעולת    דיווח  ביצוע  עם  ביומן    Ackהמפה. 

האירועים באמצעות מקש פונקציונאלי, יפסיק הגלאי ע"ג המסך להבהב  

וצבעו ישתנה. באמצעות מקש פונקציונאלי אחר, ניתן יהיה לעבור למפה  

 רכיה שנייה( וספציפית של הקטע המתריע. או תוכנית מפורטת יותר )היר

קפוץ המפה מיידית ותציג  בכל מצב של קבלת אירוע / התרעה חריגה ת .1.9.1.29

 . את המקום
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לכל אזור באתר נדרשת לפחות רמת פירוט נוספת אחת בצורת שרטוט   .1.9.1.30

אחד או שניים של סביבת הגלאי )היררכיה שלישית(. במקרים מיוחדים  

 תידרש גם היררכיה רביעית. 

ידה להיררכיה שנייה או שלישית של האזור יתקבל, בזמן ההתרעה,  עם יר .1.9.1.31

הפנימ  השרטוט  יהבהב  ע"ג  המכללה  של  סוג    Iconי  את  יציין  אשר 

 ההתרעה אזעקה, תקלה, נטרול וכד' ואת המיקום המדויק באתר.  

  Resetלאחר גמר טיפול בהתראה תבוצע בתוך יומן האירועים פעולת   .1.9.1.32

(. כתוצאה מפעולה זו יחזור צבע הגלאי  )ע"י מקש פונקציונאלי  מתאים

כל פעולה אשר  סימן שנגמר הטיפו  -המתריע לצבעו המקורי   ל בבעיה. 

הפעול  ופרוט  המפעיל  זיהוי  הקשת  תדרוש  המפעיל  ע"י  אשר  תבוצע  ה 

 בוצעה או תבוצע. 

מראש.   .1.9.1.33 קבוע  עדיפויות  סדר  עפ"י  תהיה  המסך  ע"ג  ההתראות  הופעת 

נות. בתוך אותה קבוצת עדיפות סדר  רמות עדיפות שו  6נדרשות לפחות  

 . FIFOהופעת ההתרעות על המסך תהיה בשיטת 

בהמתנה  המ   ע"ג .1.9.1.34 ההתרעות  מספר  של  בולט  רישום  הזמן  כל  יהיה  סך 

( אך הטיפול בהן טרם  Ackדהיינו התרעות ידועות )לגביהם בוצעה פעולת  

 (.Resetנסתיים )טרם בוצעה פעולת  

 ן. יל כמות העובדים הנמצאים בבנ ע"ג המסך תוצג כל הזמן תמונת מצב ש .1.9.1.35

ת ההפעלה האחרות  תוכנת מערכת ההתראות תהיה בעדיפות על כל תוכנו .1.9.1.36

לה זו ותופיע על הצג כנדרש בפרק   כך שבכל מצב של קבלת התראה תע 

זה ותמיד בעדיפות עליונה. במצב בו מערכת ההתראות נמצאת "במשטר  

לכן תקבל המערכת  שעות ו  24יום" יהיו רכיבים שונים המוגדרים במצב  

יותקנו   למען הסר ספק, לא  פני תוכנת מערכות אחרות.  על  על  עדיפות 

 המחשב תוכנות נוספות למעט אלו אשר נדרשות לתפעול המערכת. 

 הגדרת המערכת: .1.9.1.37

יח .א המערכת  גלאי  משני  ו כל  באחד  ימצאו  אשר  ל"אזורים"  לקו 
 משטרי עבודה:

 )מנוטרל(. משטר בלתי מוגן המכונה "משטר יום"  .1

 שעות משטר לילה".  24משטר מוגן המכונה " .2

כת, מקום גיאוגרפי, עדיפות  האזורים יוגדרו על ידי מספר סידורי במער .1.9.1.38

ות המתקבלות, זמני הפעלה במשטר מוגן ואופן הדיווח  הטיפול בהתרא

 בזמן אזעקה. 

מחזורים ביממה(    3תינתן האפשרות להגדיר לכל אזור מערכת זמנים )עד   .1.9.1.39

מצא במשטר לילה. הגדרה זו תהיה קלנדרית, תבוצע מראש  בהם הוא י
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דים כגון ימי שישי, שבתות,  לפרק זמן ארוך תוך התחשבות בימים מיוח

 חגים וכד'.

העברת אזורים )בודדים או בקבוצות( ממשטר יום למשטר לילה תהיה   .1.9.1.40

או   קבוע(  עבודה  פרופיל  להגדיר  ניתן  להם  לאזורים  )ישים  אוטומטית 

מצב    - צורך. יהיו אזורים אשר ימצאו תמיד במשטר מוגן  ידנית בהתאם ל

 שעות".  24זה יכונה "משטר 

ל .1.9.1.41 יהיה  סוגי  ניתן  השונים  הגדיר  לאזורים  אותן  ליחס  שונות,  אזעקות 

 ולקבוע להן עדיפויות של הופעה על המסך. 

ידי   .1.9.1.42 על  ורק  אך  יבוצעו  בהגדרות  ושינויים  עדכונים  נתונים,  הוספת 

 וחדת שיקבעו לכך מראש. המשתמשים בעלי הרשאה מי

קביעת חלון זמן לקבלת מצב משטר לילה וקבלת חיווי על חריגה בחלון   .1.9.1.43

 ברמת הגלאי הבודד או קבוצת אזורים .  זה

קביעת חימוש אוטומטי, העברה למצב לילה לאזורים נפרדים עד לרמת   .1.9.1.44

 הגלאי הבודד.  

מניעת  .1.9.1.45 מקומיות,  נטרול(  )חימוש/  מערכות  לנטרול  זמן  חלונות    קביעת 

)למשל   מסוימת,  בתקופה  או  בשעות  רשאי  ע"י  מערכת  נטרול  יכולת 

 למחרת(.   06:30ל  22:00כת בין שעות אין יכולת נטרול המער Aבאזור 

 הוראות למפעיל  .1.9.1.46

בכל שינוי במצב העבודה של אזור במערכת יושמע אות קולי ולאחר   .א
 תוצג על המסך הודעה למפעיל.  Ackביצוע פעולת 

 ההודעה למפעיל תכיל: .1.9.1.47

 הגדרת האזור.  .א

 הגדרת הגלאי.   .ב

וכד'(   ית . ג תקשורת  המפעיל,  פעולת  תקלה,  )אזעקה,  האירוע  אור 
 וי תאריך ושעת האירוע. בליו 

 הוראות תגובה המכילות הנחיות לפעולה של קציני הביטחון.  .ד

של   .ה סוג  לכל  מראש  יוכן  אשר  מקובץ  יילקחו  למפעיל  ההוראות 
יוכן על ידי קב"ט   גמישות מלאה  אירוע. קובץ זה  נדרשת  הלקוח. 

 לשינוי ההוראות, ביטולן או הכנסת הוראות חדשות. 

ההודע .1.9.1.48 את  להוריד  יהיה  פונקצניתן  מקש  באמצעות  מהמסך  יונאלי,  ה 

מספר   יופיע  בנוסף  להנחיות.  בהתאם  הגיב  שהמוקד  שתסמן  פעולה 

 המציין )במידת הצורך( אזעקות נוספות הממתינות בזיכרון במחשב. 

יל תופענה על המסך בהתאם לעדיפות שנקבעה לאירוע  ההוראות למפע .1.9.1.49

ה סוגי אירועים  ולאזור בו קרה אירוע זה. המערכת תדע להבחין בין שלוש 

 עיקריים:
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 רועי שגרה. יא .א

 יתייחס לאירוע שנמצא בטיפול.  -אירוע מוקפא  .ב

 תוגדר תמיד בסדר עדיפויות הגבוה ביותר.  -אזעקה  . ג

 הדפסת האירועים  .1.9.1.50

ד  .א הפקת  תאפשר   הרשאות(  המערכת  )עפ"י  שונים  בחתכים  וחות 
 כדלקמן: 

 הדפסת רשימת אזורים כולל הגדרתן המדויקת.   .1

זמן  רצוי את משטר במערכת המפרט ב  דוח מצב האזורים  .2
 העבודה שלהם.  

 דוח מצב כל גלאי לפי דרישת קב"ט.  .3

 דוח מצב לפי קבוצות אזורים.  .4

כל האירועים  .5 "היסטוריים" המפרטים את  דוחות סיכום 
במערכת בחתכי זמן שונים )יום שבוע ,חודש, שעה( . לצורך 
קבלת דוחות כאלה נדרשת המערכת לשמור בזיכרונה את 

 חודשים לפחות.    3האירועים למשך  כל

דוחות סטטיסטיים של המערכת בחתכים שונים. הצגה על  .6
 גבי צג המחשב ומדפסת.  

7. " בדיקה  דוח  של  תוצאות  תירשמנה  המערכת".  שמישות 
 עצמית ויוצגו תקלות במערכת.  

 דו"ח פעולות המפעיל.   .8

 דו"ח חריגים.    .9

 דו"ח משמרת.   .10

 גישה למערכת.   קבלת הדוחות וסוגיהם תותנה ברמת  .1.9.1.51

המחשב   .1.9.1.52 יעבור  דוחות  הפקת  בזמן  במערכת  התרעות  ויתקבלו  במידה 

 ית את האזור המזעיק.  אוטומטית למצב התרעה ויציג בתצוגה גרפ 

הזנת נתונים כולל שינוי, עדכון ומחיקה יבוצעו תוך הפעלה שוטפת של   .1.9.1.53

 המערכת. בקבלת אזעקה יעבור המחשב אוטומטית למצב התרעה.  

מערכת    הכניסהבקרת    מערכת .1.9.1.54 עם  כך  "סוהטמ"ב  השו תשולב  לשם   ,

ההקלטה   מערכת  המטריצה,  למערכת  והטמתחובר  "ב  השו"ס 

 .ומושלמת מלאה באינטגרציה

לכל עמדת הפעלה תוגדר רמת משתמש ויכולת שליטה על מספר מצלמות   .1.9.1.55

המוגדרות לפי מקומן ומספרן, נדרשת יכולת קביעת הרשאות בין סגירה   

ת המצלמות  צפייה(, ליכולת שליטה מלאה לפי הגדרמוחלטת )אין יכולת  

 רמות הירארכיה.   5הרצויות לכל תחנת עבודה, נדרשות לפחות 

ולפחות   .1.9.1.56 ומשנית  ראשית  הפעלה  עמדת  לה    3תוגדר  עדיפות אשר  רמות 

 תהיה עדיפות בשליטה על המצלמות וכל מרכיבי מערכת הטמ"ס. 
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 צלמה רצויה.  השליטה על בחירת מצלמה תהיה ע"י הצבת הסמן על מ  .1.9.1.57

מצלמה בכל זמן גם אם לא נכנסה התראת    יכולת הפעלת הקלטה לכל .1.9.1.58

 אזעקה.  

מצלמות לפחות בו זמנית ויכולת קביעת חלוקה    4  -חלוקת מסך הפעלה ל .1.9.1.59

מצלמות על מסכי הצפייה בו זמנית או ע"י מערכת חיצונית    16  - ו  9,  4של  

ההצ בדיקות  בזמן  יגיש  )המציע  מלאה  באינטגרציה  את  הפועלת  עות 

 פתרונו לחלוקת המסכים(.  

תמונה  קבי .1.9.1.60 תצוגת  חלון  גודל  מסך    והזזתועת  גבי  על  רצוי  מקום  לכל 

 ההפעלה.  

צריך   .1.9.1.61 סגור  במעגל  טלוויזיה  למערכת  השליטה  מחשבי  בין  הממשק 

 להבטיח ביצוע הפונקציות הבאות:

 העברת מלוא רוחב סרט של תמונת וידאו.  .א

האזור .ב של  שטח  תמונת  של  אוטומטית  אזעקה    קבלה  ניתנה  בו 
בו מערכת ויש  כי    )במידה  יבטיח  סגור(. הממשק  במעגל  טלוויזיה 

אוטומטית   יפעיל  במערכת  הגילוי  מאמצעי  באחד  אזעקה  מתן 
 תוכנית תצוגה והקלטה של המצלמות המותקנות בשטח המזעיק.  

כלל . ג צפייה  לצורך  ספציפי  אזור  אל  המפעיל  בו  פניית  אזור  על  ית 
 ת.יה, באופן רגעי, קבוע או בסריקה מתמדמותקנות מצלמות טלוויז 

ועדשות   .ד ממונעות  תושבות  של  מרחוק  והפעלה    –   ZOOMשליטה 
 אופציה. 

 מיתוג ידני של כל מצלמה לכל מסך.  .ה

ומיתוג   .ו פונקציונאליות  לקבוצות  והמסכים  המצלמות  חלוקת 
 בקבוצות.  

פן הצגת מצלמות )בבודדים או  קביעת תוכניות מוכנות מראש של או  .ז
איר  בקבוצות( לפי  הצגה  רציפה,  הצגה  מסכים:  מסך  על  ועים, 

 מושחר וכד'. 

וצורת   .ח מסכים  על  מצלמות  הצגת  לאופן  שונים  תסריטים  קביעת 
השליטה   במחשב  המתקבלות  האזעקות  סוגי  עפ"י  ההקלטות 

 המרכזי בשולחן הבקרה. 

כולל קביעת    קביעת קצב הסריקה של המצלמות בחלוקה לקבוצות .ט
             למסך.       וזמן הצפייה presetמצבי 

 סנכרון הסריקה של הקבוצות השונות.  .י

הצגה על המסך של תאריך, שעה, מס' מצלמה, שם המצלמה, מצב   .יא
 אזעקה. 

 תווים לפחות בכל יציאת וידאו. 16שילוב טקסט עברי/ אנגלי   .יב

 הקלטה רציפה של מצלמות מוגדרות מראש. . יג

 רועים/תסריטים מוכתבים מראש. הקלטה לפי אי .יד

 קה על אובדן אות הוידאו בכל חלקי המערכת.מתן אזע גילוי ו .טו
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 קביעת עדיפויות בכניסות אזעקה.  .טז

 שליטה מרחוק על מצלמות ממונעות.  .יז

 סנכרון כל האביזרים המחוברים למערכת.  . יח

 שעון זמן מרכזי.  .יט

 שעות.   96  –גיבוי סוללה לתכנות ל  .כ

 להרחבה. המערכת תהיה מודולארית וניתנת  .כא

 ת. א הנחתה ברזולוציה של המצלמוכל מסלול אות הוידאו יהיה לל .כב

 מערכת בקרת כניסה  .1.10

 כללי  .1.10.1

לספק  .1.10.1.1 נדרש  הזוכה  כניסה    ,הקבלן  בקרת  מערכת  ולהפעיל  להתקין 

( המורכבת מחומרה  Proximityהפועלת באמצעות כרטיסי קירבה )

המפורטות   הפונקציות  כל  את  ולמלא  לעמוד  נדרשת  המערכת  ותוכנה. 

 בסעיפים הבאים.  

בתוכה את הקישור  נטגרטיבית אחת ותשלב  המערכת תהיה מערכת אי .1.10.1.2

 למערכת הצילום מעגל סגור. 

כל שינוי באחד מאלמנטים של מערכת האבטחה יועבר ליחידת הקצה.   .1.10.1.3

מסוג   הנה  היחידה  בפרוטוקול    ,לרגי  I/Oאם  מיידית  ישודר  המידע 

תקשורת אל בקר התקשורת בחדר הבקרה. אם יחידת הקצה הינה מסוג  

 ע לפני השידור הליך של עיבוד לוגי מקומי.  בקר מתוכנת יעבור המיד

מחשב הביטחון יעבד את המידע הנקלט ויתרגם אותו כמידע שוטף, רגיל   .1.10.1.4

ה על סוגה, מקורה,  או כאזעקה במערכת. כל התרעה תלווה במידע מנח

אשר יקבעו ע"י המזמין   מיקומה המדויק כולל הנחיות תגובה למפעיל

 והיועץ. 

כסימלית(  יח' הקצה )בקונפיגורציה המהמערכת נדרשת לסרוק את כל   .1.10.1.5

ב ההתראות  למחשב  המעודכנים  המצב  נתוני  את   real-ולהעביר 

time  שינוי  שניות החל מרגע קרות   1.5, דהיינו זמן כולל שלא יעלה על"

הקבלן   באחריות  המחשב.  צג  על  קבלתו  ועד  המזעיק  באלמנט  מצב" 

הוספת   אשר  מערכת  )הכוללת   50%לספק  הקיימת  חיווט    מהקיבולת 

בקרים ויחידות קצה( עדיין תשמור על מהירות העברת הנתונים כנדרש  

 בסעיף זה. 

ממחשב   .1.10.1.6 ישודרו  הביטחון  קציני  ע"י  יזומות  או  אוטומטיות  פקודות 

פיקוד ושליטה על מעברים באמצעות מערכת השליטה אל יח'  הביטחון/  

או   ממסרים  ימצאו  ביחידה  הרלוונטית.  מתאימים    driversהקצה 
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חיצונלהפעל  בדלתות מבוקרות  ת אמצעים  מנעולים חשמליים  כגון  יים 

 וכד'.

זמן מכסימלי לביצוע פקודת הפעלה מרחוק לא יעלה על שנייה החל מרגע   .1.10.1.7

ך שליטה )אוטומטית או ידנית( ועד ביצועה  קבלת הפקודה מהמחשב/ מס

 ע"י יח' הקצה הרלוונטית. 

יך יח' הקצה  בזמן נפילת התקשורת בין יח' הקצה לבקר התקשורת תמש .1.10.1.8

התו ע"פ  הפונקציות  כל  של  עצמאי  בזיכרונה  בביצוע  האגורה  כנית 

המצב   התקשורת  לבקר  מידית  ידווח  התקשורת  חידוש  עם  הפנימי. 

וזיכר  בכניסות  הפעלה  המעודכן  לפקודות  ביחס  יתעדכן  היחידה  ון 

פעולות    1000חדשות. נדרש כי יחידת הקצה תאפשר אגירה של לפחות  

זמן הניתוק כמו כן על המערכת להיות בעלת זיכרון  אשר בוצעו ממנה ב

 המורשים האחרונים אשר עברו בה לאחרונה.   1500מספיק של לפחות 

גדר מראש ולמנוע  המערכת הנדרשת תאפשר כניסת רשאים לתחום המו .1.10.1.9

לשם   רישום התנועות  תוך  תוך תחומים אלה,  אל  בלתי רשאים  כניסת 

 פיקוח ומעקב.  

פנים וחוץ, ובין    ברחבי המבנה כחציצה בין   מערכת בקרת הכניסה תותקן .1.10.1.10

אזורים מאובטחים לבין אזורים לא מאובטחים תוך כדי שליטה ובקרה  

ויציאה של עובדי    על כל הכניסות והיציאות לאזורים המורשים לכניסה

 החברה, אורחים וקבלנים וכן לפקד על פתיחה מרחוק של הדלתות. 

"פרוקסימיטי" יותקנו ע"י  בכל הדלתות המבוקרות אשר יותקנו קוראי   .1.10.1.11

קבועות. באותן דלתות שלא יותקנו הידיות הנ"ל, נדרש  המזמין ידיות  

ח  הקבלן להחליף את הידיות שהותקנו לידיות אחיזה קבועות מסוג תפו 

 . ובהתאם ליועץ בטיחות ונגישות או דומה

פתיחת דלת מבוקרת אשר נפתחה באופן חוקי ע"י כרטיס למעלה מפרק   .1.10.1.12

מר המוגדר  פנימי  זמן  צופר  הפעלת  ע"י  מקומית  התרעה  תיצור  אש 

ביל תתריע על גבי צגי עמדות ההפעלה  שיסופק ויותקן בסמוך לדלת ובמק

המערכת תתריע על כל  של המערכת ותירשם בדו"ח ההתרעות, כמו כן  

 ניסיון פתיחת מכסה של קורא/ בקר ותקלות תקשורת.  

על ידי קוראי  שיטת הפתיחה של הדלתות, השעות בהן המערכת תשלט   .1.10.1.13

מורשית, בקרה על פתיחה מעל הזמן  הכרטיסים, חיוויים על פתיחה בלתי  

המבוקרות   הדלתות  על  לפיקוח  הקשורות  נוספות  ותכונות  המותר 

 שלב התכנון המפורט עפ"י דרישות אפיון הלקוח. יסוכמו סופית ב

כרטיס   .1.10.1.14 במידה  בהעברת  יציאה,  כניסה/  תיבדק מבחינת הרשאת  קורא 

הבקר   המנעול  וזיהה  יופעל  למעבר  מורשה  הכרטיס  כי 

למ התנועה  החשמלי/אלקטרומגנט  תירשם  במקביל  חופשי.  מעבר  תן 

 עבר.  )כניסה/ יציאה( במערכת בליווי פרטי המשתמש, תאריך ושעת המ
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הווה אומר    ,סינאלמערכת קיימת של חברת  ל  במקביל  תעבודהמערכת   .1.10.1.15

של   אחת    כניסה  מורשה הגדרה    במערכת  אוטומטית  עודכןיבמערכת 

 . הקיימת וגםהחדשה 

או    שלוש עמדות הפעלהב  בלפחות  תותקן  הכניסה  בקרת  ניהול  מערכת .1.10.1.16

 . יותר

בחדר  השרת  ה  .1.10.1.17 יותקן  אשר    מרכזי  מחשבמרכזי  ייעודית  תוכנה  ובהם 

 תענה לדרישות מפרט זה.  

במקרה של נפילת רשת  התקשורת בין הבקרים, תתקבל התרעה על כך   .1.10.1.18

 ת תבוצע ע"י הבקרים המקומיים. למפעילי המערכת ופתיחת הדלתו

למספר   .1.10.1.19 ביחס  הן  הרחבה  תאפשר  אשר  מודולרית  תהיה  המערכת 

של    –המשתמשים   הכרטיסים    100%תוספת  קוראי  למספר  ביחס  והן 

 .  100%תוספת   –המבוקרים על ידה 

ומחשב    ) שו"ב (  מערכת בקרת הכניסה תתממשק למערכת איסוף נתונים .1.10.1.20

 ם.ב בין הכניסות לאזורים הממודריההתרעות וזאת לצורך שליטה ושילו

יהיו   .1.10.1.21 על    3למערכת בקרת הכניסה  יופעלו  , אשר  תחנות הפעלה לפחות 

רשת המחשבים שתותקן, לכל תחנה תקבע רמת הגישה והיכולת להכנסת  

 נתונים או להוצאתם. 

 המערכת תתריע על הגדרות של תגים כפולים. .1.10.1.22

דומות .1.10.1.23 במערכות  פועלת  אשר  אמינה  תוכנה  יספק  שנים    3מזה    הקבלן 

מהירו בעלת  לשינויים  לפחות,  וגמישה  להפעלה  קלה  גבוהה,  תגובה  ת 

פונקציונליים שידרשו. המערכת תדע להתחבר למערכת הנפקת תגים כך  

 שהשליטה תהיה דרך תוכנת המערכת. 

מערכת בקרת הכניסה תקושר למערכת ניהול מבקרים אשר תכלול את   .1.10.1.24

 הפונקציות הבאות: 

מבוססת   .א חלונאיתמעראו    WEBמערכת  עבודה    כת  המאפשרת 
 במקביל עם מספר מסכים. 

ושליחת   .ב קליטה  בקשה   EMAILאפשרות  לשם  קבוע  בפורמט 
 לכניסת מבקר ואישור להכנסתו. 

המערכת תקושר למערכת בקרת הרכבים לשם איתור ואישור חניה   . ג
 למבקר )במידה ויופעל בהמשך(.

לדוגמא:   .ד מבקרים  של  קבוצות  מספר  הגדרת  תאפשר  המערכת 
 ם קבועים, עובדי קבלן וכדומה. יועצים, יועצי

כאופציה נדרש כי מערכת בקרת הכניסה תשמש בנוסף ליעודה כמערכת   .1.10.1.25

המחשבים   לרשת  יקושר  הכניסה  בקרת  מחשב  קרי,  זהויות.  ניהול 

 הארגונית לשם אימות זהות עובדים: 
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למחשב השולחני יתאפשר רק לאחר דיווח הכניסה    LOG INביצוע   .ה

 (ACTIVE DIRECTORYת )בכניסה הראשי )העברת כרטיס( 

 שרת פיזי ועל שרת וירטואלי.  –המערכת פועלת על מחשב  .1.10.1.26

 ,Windows 10,64 BIT,SERVER 2016פועלת תחת מערכת   .1.10.1.27

SERVER 2019. 

 :  Microsoft SQLבסיס נתונים .1.10.1.28

 ” .Clientעמדות הפעלה “ 30עד  .1.10.1.29

 דלתות.  10,000המערכת שולטת על מעל   .1.10.1.30

סיסמא  .1.10.1.31 של  הצפנה  נגדמנגנון  למערכת  סיסמאות    ות  וגילוי  פריצה 

 המערכת. 

נתונים   .1.10.1.32 עם בסיס  ב    SQLהמערכת  עם אבטחת מידע בשרת מאובטחת 

TLS 1.2 . 

מורשים לבקר )תלוי בסוג הבקר(, אך ללא    100,000  –  30,000מורשים :   .1.10.1.33

 הגבלה במערכת. 

 .  256: עד  Time Zoneקבוצות זמנים  .1.10.1.34

  10ט. אצבע )עד  נים, קוד,  אמצעי זיהוי למורשה: כרטיסים מסוגים שו .1.10.1.35

:  עד   BLT, NFC , LPR , למורשה( , זיהוי פנים, אפליקציה בטלפון

 אמצעים שונים לכל מורשה. 16

 ,LPRאמצעים : כרטיס +  אצבע + קוד     3אפשרות לשילוב של עד   .1.10.1.36

BLT , NFC    אנשים כדי    3או    2וכדומה לביטחון מוגבר. או לחילופין

 להיכנס לאתר מאובטח. 

 שליחת מיילים באירוע חריג. כת ומהמער התראות .1.10.1.37

נוכחות   .1.10.1.38 נתוני  להעברת  אפשרות  ואוטומטי.  ידני  דוחו"ת  מחולל 

 אוטומטית בכל יום למערכת נוכחות. 

תוכנת   .1.10.1.39 עם  ניהול  אינטגרציה  מערכת  הנוכחות  מודול  של 

עובד פעם אחת מתוכנת  הלהקים את   ( ויכולת  ( Priorityפריוריטי

 יאות לנוכחות )ללא צורך בשעון(.יצ וההנוכחות ולקבל את הכניסות 

עם אפליקציה     NFC , LPR , Bluetoothזיהוי רכבים: כרטיס,   .1.10.1.40

 בטלפון מול הקורא. 

 לאבטחת מידע. ,  AES 128bitתקשורת בין הבקר לקוראים בקידוד  .1.10.1.41
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עם כל גרסת    Update Firmwareעדכון מהיר של קושחה בבקרים   .1.10.1.42

 תוכנה חדשה לפי הצורך. 

 . מוצפנים  OSDP ה תמיכה בקוראי קרב .1.10.1.43

פורמטים:   .1.10.1.44 ב  קרבה  בקוראי   Wiegand"תמוז"  DESfireתמיכה 

26,32,34,37,64 . 

כגון:   .1.10.1.45 שונים  בתדרים  בכרטיסים  תומכת   ,DESFIREהמערכת 

MIFARE 13.56 MHz   ובתדרEM 125KHz . 

באפליקצית   .1.10.1.46 אייפון     Bluetoothתמיכה   , אנדרואיד   : מטלפונים 

 הורדה מחנות יישומים. 

מטלפונים : אנדרואיד בלבד הורדה מחנות     NFCציית  יקפלתמיכה בא  .1.10.1.47

 יישומים.

אצבע,   .1.10.1.48 קוד,   + קרבה   , קרבה  בקוראים:  ,    LPR    ,UHFתמיכה 

Bluetooth ,NFC QR CODE ,. 

מודול הפקת תגים , תמיכה בכל המדפסות הקיימות בשוק כולל תמונה   .1.10.1.49

 ועיצוב הכרטיס.

 מחלקות, חברות....   פיל  מודול ניהול חניון כולל הגדרות של כמות רכבים .1.10.1.50

מפה סינופטית: ניתן לקבל קובץ מפה של אתר , קומה, מבנה ולסמן דלת,   .1.10.1.51

 קורא  במקום המותקן. 

ניהול אורחים: הגדרת אורח, מי המזמין, מידור ביקור האורח,   .1.10.1.52 מודול 

תוקף שהייה, אפשרות להדפיס כרטיס לאורח כולל תמונה על הכרטיס  

מחד פעם  כל  מדפיסה  אשר  לאורח    עלש  )מדפסת  אישי  קוד  הכרטיס(. 

 מאפליקציה בסלולר.  BLTבקורא קודן, קורא 

ולעדכן אותם     Firmwareכל הבקרים ניתן לעדכן להם תכנת קושחה   .1.10.1.53

 לגרסה העדכנית. 

הכניסה   .1.10.1.54 מנוהל    כולליםבקרי  כוח  ומנורת    Ledתאורת  וספק  פנימית 

 ביקורת חיצונית שהבקר פועל.

 רויקט זה תורכב מהמרכיבים הבאים:מערכת בקרת כניסה הנדרשת במסגרת פ .1.10.2

 קוראי כרטיסי קירבה  .1.10.2.1

 .TCP/IPבקרי תקשורת   .1.10.2.2

 כרטיסי קירבה.  .1.10.2.3

 מנעולים חבויים מסוג אלקטרומכניים.  .1.10.2.4
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 מנעולים חשמליים.  .1.10.2.5

 מפסקים מגנטיים.  .1.10.2.6

 מוטרדתצופר מקומי + נצנץ לדלת  .1.10.2.7

 לחצנים לפתיחה   .1.10.2.8

 לחצני שבירה בחירום    .1.10.2.9

 ספקי כוח עם מטען ומצבר.  .1.10.2.10

 עמדות הפעלה.  .1.10.2.11

 בור למערך ידיות בהלה מכאניות ואלקטרו מכאניות. יח .1.10.2.12

 : ערכות דלת .1.10.3

דלת   .1.10.3.1 ערכות  של  בסיס  על  מאופיין  במיתקן  הקצה  יחידות  מערך  כל 

הרכיבים   כל  את  מכילה  שהדלת  כך  מתוכננות  הדלת  ערכות  מלאות. 

קוראי  הנדרש חשמלי/אלקטרומגנט,  מנעול  לרבות  להתקנתה  ים 

 כ"ו. כרטיסים, זמזם, צופר, קופסת שבירה ו

ערכת הדלת תכיל את חלקו היחסי של בקר הדלת והבקר המרכזי של   .1.10.3.2

 המתקן. 

חיבורים חופשיים    25%בכל מקרה הבקרים יכילו רזרבה תפעולית של   .1.10.3.3

 מכל סוג. 

 :roximityPקורא כרטיסי קירבה  .1.10.4

 Proximity  –סי קירבה קורא כרטי .1.10.4.1

מסוג   .1.10.4.2 כרטיסים  קורא  ולהפעיל  להתקין  לספק,  נדרש  המבצע  הקבלן 

וקסימיטי". קורא הכרטיסים יותקן בסמוך לדלת המבוקרת. הקורא  "פר

לבקר  יק המידע  את  ויעביר  הכרטיס  על  המקודד  המידע  את  רא 

התקשורת. הקורא יבצע קריאה נכונה של הכרטיס ללא תלות במהירות  

 העברת הכרטיס.  קורא כרטיסים יכלול: 

לוח   .א עם  משולב  קורא  או  "פרוקסימיטי"  מסוג  כרטיסים  קורא 
 קשים.מ

 לוח מקשים אלפא נומרי )אופציה בחלק מהקוראים(.  .ב

 נוריות חיווי לכניסה "חוקית" או "דחויה".  . ג

 . חיווי קולי לכניסה "חוקית" או "דחויה" )צפצוף שונה( .ד

.  Tamperהקורא יהיה מוגן מפני פתיחתו או ניתוקו מהקיר באמצעות   .1.10.4.3

ידא אחרת  התקנה  צורת  בכל  התקשורת.  מבקר  מופרד  יהיה  ג  הקורא 

להפעל ומוצפנת  מקודדת  תקשורת  קיימת  כי  להציג  המבצע  ת  הקבלן 

 המערכות הנלוות כדוגמת מנעול חשמלי צופר וכדו'.  



 
 

 85מתוך  30עמוד 

 

הנ  .1.10.4.4 הייחודית  האינפורמציה  את  יזהה  כרטיס.   הקורא  כל  גבי  על  מצאת 

זיהוי הכרטיס והרשאתו תתבצע בבקר ופתיחת המעבר תתבצע כפקודה  

קו מוגן ויאפשר לבקר זיהוי של  ישירה של הבקר. הקורא יחובר לבקר ב

 תקלה או נתק / קצר מכוון בקו או כשל תקשורתי אחר .  

 אורך חיי הקורא יהיה בעל שני מיליון תנועות.  .1.10.4.5

 .מקסימוםס"מ  10עד   הקורא יופעל במרחק של .1.10.4.6

 VAC  220הקורא יופעל במתח שיסופק לו ע"י בקר. הבקר יוזן במתח   .1.10.4.7

   )שיסופק ע"י קבלן החשמל בסמוך לבקר(.

אשר מתאים    Indoorיהיה מסוג    מכללה התקן קורא הכרטיס בתוך ה .1.10.4.8

ה בתוך  הסביבה  מסוג  מכללהלתנאי  יהיו  למבנה  שמחוץ  הקוראים   .

outdoor weather proof נדאלי.  אנטי ו 

 באחריות הקבלן לבצע את התקנת הקוראים באופן סימטרי ואסתטי.  .1.10.4.9

שולבים בלוח  כאופציה, חלק מקוראי הכרטיסים שהקבלן יתקין יהיו  מ .1.10.4.10

באמצעות קורא הכרטיסים    מקשים. קוראים אלו יופעלו במס' אופנים:

יחד עם קוד אישי או עם קוד אישי בלבד, קוראים אלו יוכלו לעבוד מול  

 צירופי קוד שונים.   4לפחות 

 QR-נדרש לספק קורא שיתמוך בתקנים לעבודה מול סמארטפונים ב .1.10.4.11

Code  במידה שנדרש קורא נפרד  ו / או בכל פרוטוקול / שיטת אחרים .

 יש להציע זאת כחלק בלתי נפרד.  לנושא זה,

 כניסה ויציאה בקר  .1.10.5

בקר התקשורת יקבל את המידע מקורא הכרטיסים, יעבד את הנתונים   .1.10.5.1

 ע את ההרשאה / אי ההרשאה לכל פעולה  ויקב

ויתחברו באמצעות כבלי תקשורת   TCP/IPבקרי התקשורת יהיו מסוג   .1.10.5.2

תסופק ע"י הקבלן, הבקרים יחוברו לשרת  לרשת המחשבים הקיימת ש 

. התקשורת בין השרת המרכזי  מרכזי ה"יושב"   אף הוא על גבי הרשת 

 " . On Lineלבקרים השונים תהיה בשיטת "

העבוד  .1.10.5.3 באישור  צורת  הפעולות  כל  ביצוע  יהיה  המערכת  של  הרגילה  ה 

בקר   של  והיציאהמקומי  מחזור    הכניסה  פי  על  המרכזי  למחשב  ודווח 

מלא של המערכת.    דקות בעומס  3כל מחזור סריקה לא יעלה על    הסריקה.

הקבלן יפרט את מהירות התקשורת בין הבקר לבין המחשב. הבקר יבצע  

מאיות לכל מרכיביו ובכלל זה: תוכנה,  באופן שוטף בדיקות תקינות עצ

לגבי   ויתריע  גיבוי  סוללת  מתח,  אספקת  פנימי,  זיכרון  בנתונים,  שבוש 

ת ההתרעה  במוקד  חריגים.  המערכת  מסך  ע"ג  וחזותית  קולית  היה 

 האבטחה. 
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ושאר   .1.10.5.4 הנתונים  בבסיס  שינויים  כרטיסים,  ביטול  הרשאות,  אימות 

ב"זמן   יבוצעו  הבקרה  דרך  פונקציות  ולא  העמדות  באחת  אמיתי" 

 הקוראים. 

במקרה של תקלה במחשב או "נפילת הרשת"  הבקרים ימשיכו לפעול    .1.10.5.5

לפגוע   מבלי  לחלוטין  עצמאי  של  באופן  והבקרה  הכניסה  ביכולת 

המשתמשים. עם החזרת התקשורת למצב התקין יבוצע עדכון מידי של  

 המערכת. טבלאות  

את הקוראים תהיה לפחות עבור  קיבולת הזיכרון של הבקרים המפעילים   .1.10.5.6

תנועות. זיכרון הבקר יגובה בסוללה    10,000  -משתמשים )קודים( ו  5000

תח הרשת הקיים ויפעל במתח  שעות לפחות הבקר יוזן ממ  -12נוספת ל

 . V 24או  V12של 

מתחי הפעלה לקוראי הכרטיסים יסופקו ממתח הבקר, הבקר יוזן ממתח   .1.10.5.7

 וולט מקומי.   220רשת 

ממסרי מוצא מסוג "מגע יבש" הנדרשים להפעלת    4יכלול לפחות  הבקר   .1.10.5.8

אלקט חשמליים/  הרשאה/  ר מנעולים  על  מקומיים  וחיוויים  ומגנטיים 

ו המעבר  של  אחרות  4לפחות  דחייה  ממערכות  כחיווי  כן  כניסות  כמו   ,

 . למנעול/ אלקטרומגנט V12אספקת מתח מהבקר של 

לפחות. המגעים יהיו    A3  –ו    12V  -יציאות הממסרים של הבקר יהיו ל   .1.10.5.9

מצופים בזהב/ פלטינה למניעת ניצוצות ולשמירת אורך חיים ארוך. כל  

מגנטים מגעים,  כגון:  הבקר  אל  המתחברים  או    האלמנטים  מדלתות 

 גלאים מסוגים אחרים יוגנו בפני קצר / נתק.  

המערכת תקבל התראה / חיווי מפתיחת דלת מורשית, פתיחת דלת לא   .1.10.5.10

 10ת פתוחה מעבר לפרק זמן מוגדר מראש ) בד"כ  מורשית, השארת דל

 רוק הקורא/בקר, תקלה בתקשורת. יניסיון לפ   שניות (,

 FAILו    FAIL SAFEבקר תהיה היכולת להפעיל מנעולים מסוג  ל .1.10.5.11

LOCK  . 

חלונות לפחות עפ"י קביעת תאריך וזמן(,    45לבקר יהיה בעל חלונות זמן )  .1.10.5.12

, שעון פנימי לתאריך, שעה  ימי חג שונים  25אפשרות הגדרה של לפחות  

יאפשר   לאמות     Anti Pass backודקה,  אפשרות  וכן  מקומי 

פחות משניה אחת מרגע העב רת  פעולת ההרשאה או אי הרשאה בתוך 

, כמו כן הבקר יאפשר הגדרת זמן קצוב לנטרול  הכרטיס ועד קבלת החווי

 . Anti Pass Back –ודריכה של ה 

כך שכל ניסיון של    tamperי מפסקי  הקוראים והבקרים יהיו מוגנים ע"  .1.10.5.13

 רוק הקורא או הבקר יגרום לאזעקה במערכת. יפ
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 הבקר המתוכנת יענה למפרטים הטכניים כמפורט להלן: .1.10.5.14

 שותדרי תכונה

 . I/Oמיקרופרוססור, זיכרון ויח'   תכולה: 

פונקציות מתמטיות, פונקציות מיוחדות, מונים, שעונים, רגיסטרים,   לוגיקה: 

 חיצוניות וכד'. כניסות 

 לפחות ליחידה.  I/O 144מודולארי. ניתן להרחבה עד   : I/O-מספר ה

 "מגע יבש" ו/או דיגיטאלית ו/או אנלוגית.  כניסה:  :  I/O -סוגי ה

 ממסר ו/או דיגיטאלי ו/או אנלוגי.  יציאה:  

 כיחידה עצמאית או ברשת מקומית.  תצורת פעולה: 

שזמן דיווח   Baud Rate 115200עד   9600בין   הדרישההקצב יקבע ע"פ   קצב תקשורת:

ולא יעלה על   50%נתוני המצב של כל המערכת בתצורה המכסימלית + 

sec 1.5   .החל מרגע קרות שינוי מצב 

 .Flash Memory ון: זיכר

 ע"י כתובת ייחודית ברת שינוי מהמחשב.  זיהוי היחידה:

 שמחובר ככניסה נפרדת ביחידה.  tamperע"י  הגנת בטחון: 

הגנת קו  

 תקשורת:

לפגיעה נגד ברקים. מוגן גם לשינוי אימפדנס בגבולות של   arrestorsע"י  

25%  .עד האלמנט המתחבר אל היחידה 

 , מתחי יתר, וכד'.RFI/EMIנגד  הגנה חשמלית:

 ע"י סרגל חיבורים. שיטת החיבור: 

 לפחות.  AMP  V - 1 230של  OFF   /ONממסר עבודה בעומס 

 נפילת תקשורת .  (1 סוג הודעות: 

 . O /Iביחידה  DCנפילת מתח    

 . Tamper Switchמפסק מלכוד  (3 

 .  O /I    NC/NOמצב יחידות  (4 
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תקשורת   .1.10.5.15 מתהליך    ע"פ  יקבע  -פרוטוקול  הקבלן.  ידי  על  המוצע  הציוד 

התקשורת נדרשות כמינימום התכונות המופיעות ברשימה להלן. כמו כן  

 . TCP\IPנדרשת היכולת של הבקרים השונים להתחבר לרשת 

 דרישות מהתכונה  התכונה  

ברצף קבוע עם התפרצות מידית של   Pooling אופן הסריקה: 

 יח' הקצה בה חל שינוי מצב.

 .Asynchronies, Full Duplex טת התקשורת:יש 

 . -1,000,000ל  1-טוב יותר מ BER אמינות הקשר:  

 .sec1-בקונפיגורציה מכסימלית לא יותר מ  סבב תשאול:  

מס' ערוצי   

 תקשורת לבקר: 

 תלויים זה בזה. ערוצי תקשורת בלתי  4לפחות 

רוץ  יח' קצה )בקרים( על כל ע 60  -לא פחות מ קיבול המערכת:  

 תקשורת. 

בגודל המספיק לכל הכניסות והיציאות של כל   זיכרון המערכת:  

יח' הקצה המחוברות לבקר כולל רזרבה  

להרחבה עתידית. הזיכרון יגובה ע"י סוללות  

 פנימיות. 

למערכת ערוץ תקשורת  לא ניתן יהיה לחבר   בטחון קשר: 

חדש ו/או יח' קצה על ערוץ תקשורת קיים  

כללית במערכת. גם שינויי  מבלי ליצור אזעקה 

  וי  התקשורת בגבולות שלו אימפדנס של ק

 יגרמו לאזעקה.   25%

הגנת כניסות קו   

 תקשורת:

 לפגיעה נגד ברקים. arrestorsע"י  

 וכד'., מתחי יתר, RFI/EMIנגד  הגנה חשמלית: 

או אחר לפי דרישות   UPSמגובה ע"י   220VAC מתח הפעלה:  

ולת גיבוי ממערכת  היצרן ובלבד שיהיה בעל יכ

UPS  . 
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 עמדת הפעלה  .1.10.6

אחר אשר יוגדר על ידי    מבנהעמדות ההפעלה יותקנו בדלפק הכניסה או ב .1.10.6.1

במערכת   והבקרה  השליטה  פעולות  כל  ביצוע  יאפשרו  העמדות  הלקוח. 

 בקרת הכניסה על פי רמות הרשאת המשתמש. 

תגים   .1.10.6.2 מדפסת  ווידאו,  מצלמת  תוכנה,  כוללת  התגים  הנפקת  עמדת 

 ודד. ומק

עמדת ההפעלה תאפשר ביצוע עבודות בקרה ושליטה על מערכת בקרת   .1.10.6.3

 הכניסה:   

הגדרת המשתמשים: לכל משתמש ירשמו: פרטים אישיים, חלוקה   .א
קבוצות שיוך: )עובד חברה, אורח, עובד קבלן( ותוקף אישור    3  -ל

 כניסה. 

רישום כרטיסי פג תוקף  כרטיס שפג תוקפו או שלא הוחזר יבוטל   .ב
 ן התרעה מתאימה.  בציו אוטומטית

 בסיס נתונים  ע"פ סוג המשתמשים ותוקף הכרטיס.  . ג

קבוצת   .ד תוגדר  כרטיסים  קורא  לכל  הכרטיסים:  קוראי  הגדרת 
 המשתמשים המורשית לעבור דרכו וזמני השימוש המותרים

 עדכון שוטף של בסיס הנתונים. .ה

 : כגון דוחות הפקת .1.10.6.4

 . לקבוצות עובדים שיוך .א

  חודשי,  שבועי)יומי,    שנדרש   זמן   לכ  בחתך   ויציאה  כניסה  זמני  .ב
 (. וכדומה

 .זמן בכל במבנה עובדים כמות . ג

 .הרשאה רמות לפי עובדים חתך .ד

 בקרת הכניסה  .1.10.6.5

ביצוע   .א כולל  במיתקן.  התנועות  מערך  כל  של  מלאה  קליטה  תבצע 
 זיהוי מערך הכרטיס והחזרה לבקר המרכזי.

כולל   .ב המרכזית  מהמערכת  מנותק  במצב  עבודה  תאפשר  המערכת 
 עם החזרת הרשת. השרת טעינת  

 ביצוע הגדרות  .1.10.6.6

ביצוע כל ההגדרות המערכתיות וההרשאות עד לרמת הכרטיס בצד   .א
 .דלת  לכל  והגדרותהמשתמש 

 ות אהתר .1.10.6.7

או   .א חריגה  פעולה  ביצוע  של  במקרה  תתריע  המרכזית  המערכת 
 אזעקה לרבות פתיחת דלת חריגה העברת כרטיס פג תוקף וכדו'.  
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 דוחות  .1.10.6.8

שר הפקת דוחות  ות מובנה גמיש אשר יאפהמערכת תכיל מחולל דוח .א
זמנים   לוחות  הכרטיס,  בחתך  לרבות  האפשריים  החתכים  בכל 

 חולל הדוחות המוצע על ידו.  בקרים וכדו'. הספק יציג בהצעתו את מ

 הפעלת המערכת  .1.10.6.9

שם   .א הגדרת  באמצעות  ורק  אך  תאופשר  הבקרה  למערכת  כניסה 
 משתמש וסיסמה ייחודית.  

תבוצ .ב למערכת  נתונים  נתונים  הזנת  הקלדת  באמצעות  או  ע  ידנית 
 הזרמת נתונים דרך קבצי מחשב מיובאים מתוכנות שונות.

אחרות . ג למערכות  נתונים  יצוא  תאפשר  יצוא    המערכת  באמצעות 
 קבצים מותאמים.

בזמן אמיתי   .ד יתעדכן  אשר  הנתונים  בסיס  יכיל את  שרת המערכת 
 .WEBהמערכת תכיל ממשק משתמש מודרני המבוסס על מערכת 

ביצוע  חי הי .ה המאפשרת  מובנה  קידוד  מערכת  תכיל  המרכזית  דה 
שינוי הגדרות לכרטיסים קיימים כולל הגדרות כרטיסים לאורחים  

 עובדים זמנים. או 

ביצוע שינוים והגדרות במערכת יאופשר במקביל לעבודה השוטפת   .ו
 . מכללהשל המערכת ב

 )אופציה( תגים לקידוד מערכת .1.10.6.10

  מיקום ב  תגים  לקידוד  מערכת   הקבלן נדרש לספק, להתקין ולהפעיל  .א
 . שיוגדר כפי

ו  תחובר  המערכת .ב הקבלן  ע"י  כרטיסי  תשמשלמחשב  .  םלקידוד 
במע  תרשם  הקידוד  במקודד  פעולת  הכרטיס  העברת  ולאחר  רכת 

 והקשה מתאימה יינתן חיווי שהכרטיס אופשר .  

 מנעול חשמלי   .1.10.7

 המנעולים אשר יסופקו יותאמו לדלתות המותקנות באתר. .1.10.7.1

יהיה   .1.10.7.2 מסוג  In/Out DOORמסוג  המנעול     FAIL SAFEויהיה 

 המאפשר ניתוקו בזמן הפסקת חשמל או אירוע חירום. 

המנגנון המנעול יותקן במשקוף הדלת ויאפשר בנוסף לנעילה החשמלית   .1.10.7.3

 אפשרות לנעילה מכנית באמצעות לשון ומפתח המותקן במנעול הדלת. 

 פעולות.   100,000אורך המנעול יהיה  לפחות  .1.10.7.4

החשמל .1.10.7.5 באמצעהמנעול  יוזן  מספי  או  מהבקר  חשמלי  מתח  מתח  ות  ק 

 . V DC 24או   12Vשל המנעול יהיה  המקומי מתח הפעול

המנעולים יופעלו על ידי הבקר באמצעות כרטיסי קירבה או לחצן פתיחה.   .1.10.7.6

 כל פתיחת דלת תלווה בזמזום חשמלי אשר ניתן לכוון את עוצמת הזמזם.
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ע   .1.10.7.7 תבוצע  החשמלי  המנעול  של  ההתקנה  מקצועי  עבודת  מנעולן  ידי  ל 

העבו כל  את  עבודות  ותכלול  כל  כולל  העבודה  לביצוע  הנדרשות  דות 

ידיות,   החלפת  מנעולים,  החלפת  לרבות  הנדרשות  והמסגרות  הנגרות 

והמנגנונים   הדלת  של  והתאמה  בדיקה  ובמשקופים,  בדלת  חיווט 

 ההיקפים. 

 אלקטרומגנטי  מנעול .1.10.8

על דלתות   ק"ג(  300-900)   הקבלן יספק ויתקין מנעולים אלקטרומגנטיים .1.10.8.1

 חירום. המנעולים יכללו מגע עזר פנימי.  כניסה ודלתות 

ת  יבעל אינדיקצי   In/out doorהמנעול האלקטרומגנט יהיה מסוג   .1.10.8.2

  מתנתק   לא  אשרחוץ, מסוג  פנים/  חיווי מצב, המתאים להתקנה בתנאי  

נעול   חשמל  הפסקת  בזמן יהיה   המנעול  רגיל  פעולה  במצב   .

(normally closed.) 

של רכזת האש כך    OUTהמנעול יחובר לממסר אשר יופעל דרך כרטיס   .1.10.8.3

זרם   את  ינתק  אשר  הממסר  יופעל  אש  אזעקת  על  חיווי  של  שבמצב 

החשמל למנעול והדלת תפתח. במקומות אלו יותקן בנוסף, לחצן פתיחה  

בחרום אשר ללא כל תלות במערכת גילוי אש, ינתק עם הפעלתו את זרם  

 יה ניתנת לפתיחה.  דלת תההחשמל למנעול וה

 המנעול האלקטרומגנטי יותקן על גבי דלתות אשר יוגדרו מראש.  .1.10.8.4

סביבה   .1.10.8.5 ובתנאי  אלחלד  מפלדת  עשוי  יהיה  האלקטרומגנטי  המנעול 

  55עד  ומעלות    10(, עמידה בטמפרטורות של מינוס  OUTDOORחיצוניים )

 מעלות צלסיוס.

באמצעות   .1.10.8.6 תעשה  למנעולים  מתח  או  הזנת  מספקי  הבקר  ומיים  קכוח 

 שיסופקו ויותקנו ע"י הקבלן.

המנעולים האלקטרומגנטים יופעלו ע"י מערכת הבקרה הנשלטת הן ע"י   .1.10.8.7

בדלתות   ההפעלה.  עמדות  ע"י  והן  פתיחה  לחצני  הכרטיסים,  קוראי 

תלווה   האלקטרומגנטי  המנעול  הפעלת  ניפוץ.  לחצן  ע"י  יופעלו  חירום 

    רת.   בהשמעת זמזום אשר יותקן בקרבת הדלת המבוק

 מנעול אלקטרומגנטי תכלול )אך לא תוגבל ל...(:העבודת ההתקנה של  .1.10.8.8

והנגרות   .א המסגרות  עבודות  כל  על  בדלת  המנעול  של  התקנה 
 הנדרשות לכך. 

 התקנת צנרת בין המנעול לקורא הכרטיסים )אם לא קיימת(. .ב

 חיווט המנעולים.  . ג

בדלת   .ד אפשרית  פגיעה  כל  של  בזמן  /ו תיקון  שתגרם  במשקוף  או 
 נעול. קנת המהת
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של   .ה המלאה  להפעלה  לקבלן  הדרושים  והציוד  הפעולות  יתר  כל 
 האלקטרומגנטי.  המנעול

 
 

 לחצן פתיחת דלת  .1.10.9

 בכל הדלתות יותקן בחלק המוגן לחצן פתיחה.  .1.10.9.1

 הלחצן ינתק באופן מכני את המתח למנעול החשמלי.  .1.10.9.2

אשר יתריע למרכז הבקרה על    TAMPER SWITCHהלחצן יכיל מנגנון   .1.10.9.3

 ולו. ניסיון  לנטר 

 אלמנט ייעודי ויכלול את הכיתוב "לחץ ליציאה"  כהלחצן יותקן  .1.10.9.4

 לחיצה על הלחצן תעביר חיווי לפתיחת דלת מורשת במערכת הבקרה.  .1.10.9.5

 ס"מ.  140הלחצן יותקן בגובה של   .1.10.9.6

 לחצן פתיחת דלת מואר  .1.10.10

 מצבי מואר. במספר חדרים יותקן בחלק המוגן לחצן פתיחה דו  .1.10.10.1

 ר ולדרישת הלקוח:הלחצן יואר בהתאם לנדרש בהתאם לחד .1.10.10.2

 כשהדלת נעולה ; לחילופין:  .1.10.10.3

 כשהדלת פתוחה חשמלית )להתריע על מצבה!(  .1.10.10.4

 הלחצן ינתק באופן מכני את המתח למנעול החשמלי.  .1.10.10.5

אשר יתריע למרכז הבקרה על    TAMPER SWITCHהלחצן יכיל מנגנון   .1.10.10.6

 סיון  לנטרולו. ינ

רור  עודי ויכלול את הכיתוב המואר "לחץ לשחילמנט י הלחצן יותקן בא  .1.10.10.7

 דלת"  

 לחיצה על הלחצן תעביר חיווי לפתיחת דלת מורשת במערכת הבקרה.  .1.10.10.8

ס"מ או בגובה אחר לנגישות המפעיל באותו   120הלחצן יותקן בגובה של  .1.10.10.9

 חדר.

 : אינטרלוק לחצן .1.10.11

ה לקידום ולבחירת פתיחת  בחלק המוגן לחצן פתיחמספר חדרים יותקן  ב .1.10.11.1

 חת משתי דלתות כניסה. א

ם הדלת הקודמת  ר פתיחת הדלת הבאה רק אכל לחיצה על הלחצן יאפש .1.10.11.2

 סגורה. 

 המתאים.  הלחצן ינתק באופן מכני את המתח למנעול החשמלי .1.10.11.3
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אשר יתריע למרכז הבקרה על    TAMPER SWITCHהלחצן יכיל מנגנון   .1.10.11.4

 סיון  לנטרולו. ינ

 לחץ לקידום דלת"  עודי ויכלול את הכיתוב "יהלחצן יותקן באלמנט י .1.10.11.5

 בקרה. לפתיחת דלת מורשת במערכת ה לחיצה על הלחצן תעביר חיווי .1.10.11.6

או בגובה אחר לנגישות המפעיל באותו    ס"מ 120הלחצן יותקן בגובה של  .1.10.11.7

 חדר.

 

 לחצן פתיחת דלתות החירום  .1.10.12

 בכל הדלתות יותקן בחלק המוגן לחצן פתיחת חירום.  .1.10.12.1

החשמלי וידאג לפתיחתו בכל  הלחצן ינתק באופן מכני את המתח למנעול   .1.10.12.2

 מצב.

אשר יתריע למרכז הבקרה על     TAMPER SWITCHהלחצן יכיל מנגנון   .1.10.12.3

 שבירתו 

הלחצן יותקן בתוך קופסה שבירה בצבע צהוב או ירוק ועליה ייכתב בצבע    .1.10.12.4

 בולט וזוהר "פתיחה בחירום". 

 . תינתן אזעקה מקומית וחיווי במערכת הביטחון בכל מקרה של פתיחה .1.10.12.5

 ס"מ.  160תקן בגובה של  הלחצן יו .1.10.12.6

 

 ספק כוח   .1.10.13

תוזן מספק זה המוזן  כל דלת מבוקרת  כוח מבוזר,    מערכת הכוללת ספק .1.10.13.1

 .  ממעגל חיוני

גיבוי למשך   .1.10.13.2 וסוללת  יכילו מטען  . הספק    10כל מנגנוני הספקים  שעות 

 NO VOLTAGEיכיל מנגנון התרעה להפסקת חשמל ומגען סיום מתח 

 דרישות טכניות: .1.10.13.3

 V12/24מתח הספק 

 זרם טעינה: .1.10.13.4

 אמפר לפחות.  V12 - 4לספק  .א

 אמפר לפחות. V24 - 2.5לספק  .ב

 230V AC  15% –מתח הפעלה  . ג

 צריכת הספק:  .1.10.13.5

 וולט/אמפר לפחות.  V12 - 50לספק  .א
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 וולט/אמפר לפחות.  V24 - 60לספק  .ב

 הגנות וחיוויים לספק הכוח: .1.10.13.6

 הגנה בפני חיבור קוטביות מתח הפוך.  .א

 שאינו מתאים.הגנה בפני חיבור מצבר במתח  .ב

 נימי. אפשרות להגבלת זרם באמצעות מעגל מגביל זרם פ  . ג

 נורית אזהרה בזמן נפילת מתח רשת. .ד

 נורית חיווי לטעינה מלאה.  .ה

 נורית חיווי המראה על מצבר מרוקן אשר יצא מכלל פעולה.  .ו

)  הספק/ .1.10.13.7 כניסה  למתח  מבטיחים  יכלול  יציאה.  22Vמטען  ולמתח   )

 חיצוניים. המבטיחים יהיו  

 .  60C+ועד  10C- -מ -טמפרטורת עבודה  .1.10.13.8

 גדר. הפסקת פריקה מתחת למתח מו .1.10.13.9

 מפסק מגנטי שקוע למשקוף דלת .1.10.14

 להתקנה במשקופים מתכתיים ועץ.  .1.10.14.1

 .  הדלתות פתיחת  של במקרה יבש  מגע פיקוד קבלת  יאפשר .1.10.14.2

 "מ. ס   5-ל  מילוט ופתח דלת  פתיחת  בכל התרעה תתקבל .1.10.14.3

לפחות    ULמאושרים    High securityהמפסקים חייבים להיות    כל .1.10.14.4

 ומיועדים להתקנה בדלתות עץ או מתכת. 

 מחזורי פעולה לפחות.    10,000,000ם: אורך חיי  .1.10.14.5

 :תכלול  פתיחה לגילוי מפסק של ההתקנה עבודת .1.10.14.6

 . גלויה או שקועה, ובמשקוף בדלת התקנה .א

 . להתקנה הקשורה המסגרותאו  /ו  הנגרות  עבודת כל .ב

 .צנרת תקנתה . ג

 . ווטיח .ד

 . התקנה בזמן שתגרם  אפשרית פגיעה  כל של תיקון  .ה

 . המלאה להפעלה לקבלן הדרושות  הפעולות יתר כל .ו

 . לרכזת  בקו וקצר  חיתוך לגילוי קו סוף  נגדי  התקנת .ז

תגובה של המגנט מרגע פתיחת הדלת ועד להעברת המגע היבש לרכזת    זמן .1.10.14.7

 לפחות.  0.1msיהיה  

 . במכסה מכוסים יהיו  חשמלייםה  החיבורים כל .1.10.14.8

 .החשמל  חברת  שנאי   כגון   חזקים  מגנטיים  משדות  מושפע  יהיה  לא  הגלאי  .1.10.14.9
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  מגעי  לחיבור  אפשרות  תהיה.   מפסקים  שני  ויותקנ   כפולות  בדלתות .1.10.14.10

 .אזורים כשני בנפרד או אחד כאזור במקביל המפסקים שני

או  \ו  המשקוף  חלל  בתוךאו  \ו  הקיר  בתוק  יותקנו  הקו  סוף  נגדי .1.10.14.11

  במידת   תשלום  תוספת  ללא  יותקן  אשר  מתכתי  שרשורי  צינור  בתוך

 . הצורך

 INDOORמתג מגנטי עם דבק דו צדדי לדלת זכוכית  .1.10.15

 בלתי ניתנים לקידוח. ודלתות ה ע"ג חלונות קנ התל .1.10.15.1

  באמצעות   שייעשה  הפיזי  החיבור  תצורת  למעט"ל  כנ  המאפיינים  שאר .1.10.15.2

 . מהמתג נפרד בלתי  כחלק שיסופק צדדי דו דבק

 לדלת אש INDOORמתג מגנטי  .1.10.16

  הכנה   קידוח  יבוצע  מכללהב  מסוימות  אש  בדלתות   הלקוח  דרישת"פ  ע .1.10.16.1

 . המגנטי  המתג  להתקנת

  להתאמה   הקידוח  הכנת  עבור  הדרישות  את  ללקוח  בירלהע  הקבלן  על .1.10.16.2

  בתקנים  הדלת  של   עמידתה  פגיעת  ללא,  יותקן  כאשר  המתג  של  מושלמת

 . הרלוונטיים הישראליים

   .התואם לפרופיל הקידוח מגנטי מתג  יוצע .1.10.16.3

 )חיבור ברגים(  INDOORמתג מגנטי  .1.10.17

 להתקנה ע"ג דלתות ומשקופי חלונות. .1.10.17.1

תצור  שאר .1.10.17.2 למעט  כנ"ל  הפיזהמאפיינים  החיבור  באמצעות  ת  שייעשה  י 

ו  ברגי ו\פח  או גבס )בהתאמה למיקום ההתקנה( שיסופק כחלק  \או עץ 

 בלתי נפרד מהמתג. 

 OUTDOOR H.D+H.Sמתג מגנטי  .1.10.18

 ומשקופי חלונות בתנאי חוץ.   שעריםלהתקנה ע"ג דלתות,  .1.10.18.1

 :הבאים הנושאים למעט "ל כנ המאפיינים שאר .1.10.18.2

באמצעות  .1.10.18.3 שייעשה  הפיזי  החיבור  ו  ברגי  תצורת  ו\פח  עץ  גבס  \או  או 

 שיסופק כחלק בלתי נפרד מהמתג. 

 .אלקטרוליטי אלומיניום  בציפוי יצוקה ממתכת  עשוי המתג .1.10.18.4

 אורתן. -פולי  בעטיפת המתג  של הרמטית  סגירה .1.10.18.5

 . IP67 אטימות .1.10.18.6

 . לפחות פעולה מחזורי 10,000,000: חיים אורך .1.10.18.7

 גלאי זעזועים מתג מגנטי משולב  .1.10.19
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 משולב ולגילוי זעזועים. לגילוי פתיחה ושבירת חלון ב .1.10.19.1

  הפרעות   עקב  הנוצרות   שווא  התרעות  לסינון   מנגנון  יהיה  לגלאי .1.10.19.2

 . סביבתיות

 ". רגישות"חוסר  או"  יתר"רגישות   לכיול מנגנון .1.10.19.3

 . N.Oו/או  N.Cמוצא אזעקה: מגע יבש  .1.10.19.4

 . Tamperהגלאי יזווד בכיסוי מותאם ומוגן עם מפסק   .1.10.19.5

  והגדרה  רגישות  נוייש,  בדיקה,  כיוון,  הפעלתו  תכלול  הגלאי  התקנת .1.10.19.6

 .ברכזת

 : זעזועים גילוי .1.10.19.7

ב  .1.10.19.8 רעידות  קידוחים    חלוןגילוי  מכות,  ע"י  הנגרמות  בקיר  ניסיונות  ו או 

 פריצה. 

 מ' לפחות סביב הגלאי.  3רדיוס ב מעלות 360טווח גילוי:  .1.10.19.9

 ות: ניתנת לכיוון )כיוון פנימי(.רגיש .1.10.19.10

 להתקנה פנימית  אינטרקום .1.10.20

המא .1.10.20.1 מודולארי  תכנון  על  מבוססת  טופוגרפית  מערכת  גמישות  פשר 

הרח מגוונותואפשרויות  ויחידות  ,  בה  מובנים  ממשקים  של  רחב  מגוון 

מערכת   תכנון  מאפשר  שונות  עבודה  לסביבות  המותאמות  קצה 

 אינטגראלית, מתקדמת ויעילה. 

עם מעבד רב  עוצמה ויכולת בקרה    VoIPהמערכת מבוססת פלטפורמת   .1.10.20.2

יישומ  של  רחבה  לקשת  גישה  המאפשר  ייחודידיגיטלית  תקשורת  ם  יי 

 למצבי חירום ולתקשורת המוגדרת קריטית. 

 POE (Power over Ethernet.)מתח  הזנת .1.10.20.3

 מודולים שונים.  14אינטרקום מודולרי התומך בעד  .1.10.20.4

 .בדידה HDמצלמת  .1.10.20.5

 . HD - קולית בתקשורת  .1.10.20.6

מערכות  ואינטגרציה  שילוב   .1.10.20.7 כניסהעם  ובקרת  למערכות  ו  טלפוניה 

CCTV & VMS. 

   לאימייל.תמונה מהאינטרקום יחת ות שלאפשר  –אופציונלי  .1.10.20.8

 . שיחות לטלפון נייד וטאבלט .1.10.20.9

 לפחות.   IP54מארז בתקן  .1.10.20.10
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1.10.20.11. TAMPER SWITCH -  ופתיחה  תלישה נגדלהגנה . 

 נתונים טכניים:  .1.10.20.12

 

  

 
12V/2A DC or PoE 
PoE 802.3af (Class 0 - 12.95W)  
10/100BASE-TX with Auto-MDIX, RJ-
45  
NC/NO contacts, max 30 V/1 A AC/DC 
8 to 12 V DC depending on power 
supply (PoE: 10 V; adapter: source 
voltage minus  
2 V), max 400mA 
SIP2.0, DHCP opt. 66, ONVIF, SMTP, 
802.1x, RTSP, RTP, TFTP, HTTP, 
HTTPS, Syslog  
 

Interface  
Power supply 
PoE 
LAN 
Switch output  
Active switch output  
 
 
Supported protocols  
 

 Signalling protocol 
SIP 2.0 (RFC - 3261)  
 

 
Transparent, white backlit buttons 
with easily replaceable label 
1  to 146 
Optional  
 

Button 
Button design 
 
Count of buttons  
Numerical keypad 

 

 
-40°C to 60°C, touch display -20°C to 
60°C  
-40°C to 70°C  
 
10%-95% (non-condensing)  
IP54, IK08, touch display IK07  
 

Mechanical properties  
Operating temperature 
Storage temperature  
Operating relative  
humidity  
Coverage level  
 

 
1 built-in microphone  
2W  
 
78 dB  
 

Audio  
Microphone  
Speaker  
Sound pressure at 1 kHz  
at 1 m distance  

 

 
Surface mounting frame - dimensions  

 
G.711, G.722, G.729, L16/16kHz  

Audio stream 
Codecs 

107(W)x130(H)x28(D)mm 
107(W)x234(H)x28(D)mm 
107(W)x339(H)x28(D)mm  
 

1 module  
2 modules  
3 modules 

 
1280 x 960 px 
640 x 480 px 
120° (H), 90° (V), 145° (D)  
Yes  
 

 
Camera (optional)  
Resolution – JPEG  
Resolution – video call  
Viewing angle 
Night vision  
 

Flush mounting frame - dimensions   
H.263+, H.263, H.264, MJPEG, 
MPEG-4  

VVideo stream  
Codecs  

130(W)x153(H)x5(D)mm 
130(W)x257(H)x5(D)mm 
130(W)x361(H)x5(D)mm  
 

1 module  
2 modules  
3 modules  
 

  

Flush mounting box (minimum hole dimensions)   
 
RSA-1024 and AES-128  

Bluetooth module 
(optional)  
Bluetooth Smart technology  
Security  

108(W)x131(H)x45(D)mm 
108(W)x238(H)x45(D)mm 
108(W)x343(H)x45(D)mm  

1 module  
2 modules  
3 modules  
 

  

Dimensions  
Dimensions depend on configuration of the modules and 
installation type  

 Touchscreen (optional)  
Buttons and keyboard 
functions  
 
 

   
13.56MHz and 125kHz  
Yes 

RFID card reader 
(optional)  
RFID card reader  
Support for NFC  
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 אינטרקום להתקנה חיצונית: .1.10.21

האינטרקום   בתנאים תובעניים ביותר.  העומד  מוקשח    IPאינטרקום   .1.10.21.1

אינטגרציה   ויכולות  מבקרים  כניסת  עבור  תקשורת  יכולת  מספק 

הכוללים ניהול בקרת כניסה וגישה מאובטחת תוך עמידה בטכנולוגיות  

 מתקדמות. 

רב  עוצמה ויכולת בקרה    מעבדעם    VoIPהמערכת מבוססת פלטפורמת   .1.10.21.2

ייחודים   תקשורת  יישומי  של  רחבה  לקשת  גישה  המאפשר  דיגיטלית 

 . קריטית המוגדרת  למצבי חירום ולתקשורת

 . בנוי לתנאים קיצוניים .1.10.21.3

 . ראיית לילה מקצועית .1.10.21.4

 . צליל ברור בסביבות רועשות .1.10.21.5

 . פתרון בקרת גישה עמיד .1.10.21.6

 . בזווית רחבה HDמצלמת  .1.10.21.7

 POE (Power over Ethernet.)הזנת מתח  .1.10.21.8

  .מיגון מתאים לתנאי סביבה קשים .1.10.21.9

 לפחות.   IP69 מארז בתקן .1.10.21.10

1.10.21.11. TAMPER SWITCH  נגד תלישה ופתיחה. להגנה 
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 : טכניים נתונים .1.1.1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 V / 2A DC or PoE 
PoE 802.3af (Class 0 – 12,95 W)  

Interface  
Power supply 
PoE 

 Signalling 
protocol 
SIP (UDP, TCP, 
TLS ( 

10/100BASE-TX with Auto-MDIX, RJ-45  
Cat-5e or higher 
NO/NC contacts, max. 30 V/1A AC/DC 
9 up to 13 V DC depending on power 
supply, max. 700 mA  
 

LAN 
Recommended cabling  
Passive switch  
Active switch output  
 

 
Transparent, white backlit buttons 
with easily replaceable label 
1, 2 or 4 
Optional  
 

Button 
Button design 
 
Count of buttons  
Numerical keypad 

 
 
25kHz and 13.56MHz 
EM4100, EM4102, HID Proximity  
ISO14443A, ISO14443B, ISO15693, 
NFC support 
reads UID (CSN) 
reads PACs ID (iCLASS SIO-enabled 
cards) 
 - only secured cards  
 

RFID card reader  
Supported frequencies 
125 kHz 
13.56 MHz  
 

 
2 integrated microphones 
10 W (class D) 
1 W (10 W optional) 
Adjustable with automatic adaptive 
mode Yes (AEC 

Audio 
Microphone  
Amplifier  
Speaker  
Volume control  
Full duplex 

 

 
 
Robust aluminium casting 
 -40 °C to 55 °C 
-40 °C to 70 °C  
 
10%-95% (non-condensing)  
217 × 109 × 83 mm 
242 × 136 × 83 mm with frame  
net max. 2 kg / gross max. 2,5 kg  
IP69K and IK10  
 

Mechanical properties  
 
Cover 
Operating temperature 
Storage temperature 
Operating relative  
humidity  
Dimensions  
 
Weight  
Covering level  
 

 
RTP/RTSP 
G.711, G.722, G.729, L 16/16kHz  
 

Audio stream 
Protocols  
Codecs 

 
 
1/3‘‘ colour CMOS / 1/4‘‘ colour 
CMOS  
1280 (H) x 960 (V) / 640 (H) × 480 
(V)  
640 (H) × 480 (V) 
Up to 30 snapshots/s  
5.6 V/lux-sec (550 nm) / 1.9 V/lux-
sec  
(550 nm) 
135° (H), 109° (V) 
Yes 

Camera HD / SD 
Sensor 
JPEG resolution  
Video resolution  
Frame rate  
Sensor sensitivity 
 
View angle  
Infrared light 
 

 
RTP/RTSP/HTTP 
H.263, H.263+, H.264, MPEG-4, M-
JPEG Yes, ONVIF v2.4 profile S 
compatible 

Video stream 
Protocols 
Codecs 
IP camera 
function 
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 מערכת טמ"ס .1.2

 התקנת מצלמות  .1.2.1

בעל   .1.2.1.1 יהיה  המוצעתהקבלן  המערכת  יצרן  מאת  רשמי  הסמכה    ,אישור 
 ומתן שירות בארץ.  נההתק  הלאספק

 וצעת. טכנאי שירות מוסמכים ע"י יצרן המערכת המ  .1.2.1.2

סך   .1.2.1.3 תפוקת  ושחזור  הקלטה  צפייה,  לאפשר  נועדה  הטמ"ס  מערכת 
 המצלמות אשר תותקנה באתר.

 .IPהדרישה הינה למערכת המבוססת על מצלמות מסוג  .1.2.1.4

לשרת  תפוקת   .1.2.1.5 והן  צפייה  לשם  המחשב  לעמדות  הן  תועבר  המצלמות 
 ההקלטה לצורכי שחזור ותחקור.

 :באיםהמערכת ההקלטה הדיגיטאלית תקליט לפי פרמטרים  .1.2.1.6

 יום עפ"י תנועה באנליטיקה.   30שעות ברציפות למשך  24 .א

 M5באיכות   F 25-קצב ההקלטה לכל מצלמה לא ירד מתחת ל .ב

    :חוץ  לתנאי קבועה  מצלמה מפרט .1.2.2

 דרישות מינימום  מאפיינים 

 2592x1944 רזולוציה 
 Varifocal 2.8–8 mm, F1.2 עדשה 
 progressive scan RGB CMOS ”1/2.7 חיישן 

 רה מינימלית נדרשת  תאו
Colour: 0.13 lux, at 50 IRE F1.2 B/W: 
0.03 lux, at 50 IRE F1.2 0 lux with IR 
illumination on 

 ת וזיהוי אדם, חציית קו, זיהוי שוטט וידאו יכולות ניתוח תוכן 
 H265 דחיסה 

 מטר  50 תאורת א"א  
 IP IP67רמת אטימות 

 IK10 עמידות בפגיעה מכנית  

 Capture mode 5 MP: 25/30 fps (50/60 Hz) ברת אות וידאו  קצב הע
Capture mode HDTV 720p: 180 fps 

 G,S,T נתמך   ONVIFפרוטוקול 
 יציאות  2כניסות ו  2מיקרופון מובנה ו ומגעים    שמע

 C to 60 °C° 40- טמפרטורת עבודה 
 מייצב תמונה חשמלי  מייצב תמונה  

 אבטחת מידע 

• Password protection 
• IP address filtering 

• HTTPS encryption 
• IEEE 802.1X (EAP-TLS) 
• Digest authentication 
• user access log, 
• centralized certificate 

• management 
• signed firmware 

• secure boot 

 אביזרי התקנה  
מחיר המצלמה יכלול את כל האביזרים  

הנחוצים להתקנת המצלמה כולל זרוע ומיגון  
 רי של היצרן  מקו
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   DOMEפנימית  מסוג    מפרט מצלמה .1.2.3

 דרישות מינימום  מאפיינים 

 2592x1944 רזולוציה
 Varifocal 2.8–8 mm, F1.2 עדשה
 progressive scan RGB CMOS ”1/2.7 חיישן 

תאורה 
מינימלית  

 נדרשת  

Colour: 0.13 lux, at 50 IRE F1.2 B/W: 0.03 lux, at 50 
IRE F1.2 0 lux with IR illumination on 

יכולות ניתוח  
 תוכן וידיאו

 זיהוי אדם, חציית קו, זיהוי שוטטת 

 H265 דחיסה 
 מטר  50 תאורת א'א  

רמת אטימות  
IP 

IP67 

עמידות בפגיעה  
 מכנית  

IK10 

קצב העברת  
 אות וידיאו  

Capture mode 5 MP: 25/30 fps (50/60 Hz) 
Capture mode 4 MP: 25/30 fps (50/60 Hz) 

Capture mode HDTV 720p: 180 fps 
פרוטוקול  
ONVIF   נתמך 

G,S,T 

 יציאות  2כניסות ו  2מיקרופון מובנה ו ומגעים    שמע
טמפרטורת 

 עבודה
-40 °C to 60 °C 

 מייצב תמונה חשמלי  מייצב תמונה  
 Password protection • אבטחת מידע 

• IP address filtering 
• HTTPS encryption 

• IEEE 802.1X (EAP-TLS) 
• Digest authentication 

• user access log, 
• centralized certificate 

• management 
• signed firmware 
• secure boot 

מחיר המצלמה יכלול את כל האביזרים הנחוצים להתקנת  אביזרי התקנה  
 המצלמה כולל זרוע ומיגון מקורי של היצרן  
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 VMSמערכת ניהול מצלמות  .1.3

 כללי  .1.3.1

אשר תאפשר ביצוע כל הצפייה    IPמסוג   טלוויזיה במעגל סגור  מערכת .1.3.1.1
ברחבי המבנה   ים ותחקור הנדרש   ממוקד הבקרה על מערכות מבוזרות 

 המערכת תהיה מבוססת תוכנה בלבד. 

בתצורת    המערכת .1.3.1.2 ייעודים  שרתים  ומנוהלים    RACKתכלול  שנתמכים 

יפעילו מערכת הפעלה    Cisco UCS FIבאופן מלא בסביבת   אשר 

מסוג  העדכ החומרה,  של  ההזמנה  ליום  ביותר   WINDOWSנית 

SERVER 2019 Standard  לפחות . 

שרתי המערכת יהיו מיועדים לשרידות במקרה אסון, כל שרת יכיל שתי   .1.3.1.3
 ספקי כוח לפחות. 

מסוג     Raid 1י דיסקים לפחות בתצורת  נמערכת ההפעלה תותקן על ש  .1.3.1.4

SSD  480בגודל שלGB   6במהירות של Gbps  .לפחות 

לפחות   .1.3.1.5 יכיל  המערכת  יכילו    GB32שרת  המערכת  שרתי  פנימי,  זיכרון 

 .40GBשל    VICכרטיסי    2- ו  לפחות   10GBכרטיסי רשת מסוג    2לפחות  

 . לשליפה מהירה 2.5שרתי המערכת יכילו מגירות דיסקים מסוג  .1.3.1.6

וזי של  יאפשר אחסון ח הדיסקים אשר מיועדים לאחסון החוזי המוקלט   .1.3.1.7
 בהקלטה קבועה.  יום   30בכל שלב למשך  מכלול המצלמות שיותקנו

עבודה .1.3.1.8 תחנת  מחשב  על  תוצג  מסוג    המערכת  מעבד  כולל  אשר  ייעודי 
Intel Xeon  דיסק ,SSD  480    מסוגM5   כרטיס גרפי ייעודי תוצרת ,

NVIDIA מסכים לפחות. 4 ויכלול יציאות ל 

מבוססת   .1.3.1.9 תהיה  המוצעת   Axis cameraכדוגמת    VMSהמערכת 

station     או  Flir  או  Milestone   או  Verint    או

Avigilon  אוQognify  .לא יאושרו מערכות היברידיות 

 שרתים.ויותקנו בחדר  CISCOשרתי המערכת יהיו מתוצרת  .1.3.1.10

בעמדות הצפייה )תחנות העבודה( תותקן תוכנת צפייה/שליטה ייעודית   .1.3.1.11
לאודיו בזמן אמת וכן שליפת    שתאפשר צפייה/שליטה בווידאו והאזנה

 . ון ההקלטותהמידע מארכי

מנגנון מידור הגישה וההרשאות יאפשר למנהל המערכת שליטה בישויות   .1.3.1.12
קבוצת   ו/או  הקצה  משתמש  עבור  הזמינות  בפונקציות  וכן  הנצפות 

 . משתמשים

 לניהול מצלמות  התוכנה  אפיוני .1.3.2

במצלמות   .1.3.2.1 יתמכו  והשליטה  הצפייה  של    שונים   IPתוכנת  מרזולוציה 

1.3MP  20ועדMP   או יותרהכוללים עדשה אחת  

התוכנה תהיה ניתנת לשליטה על ידי מספר בלתי מוגבל של משתמשים   .1.3.2.2
 ולפי הרשאות.  או תחנות עבודה מחוברות

, אינטרקום, התוכנה תאפשר שליטה בכמות בלתי מוגבלת של מצלמות .1.3.2.3
 אביזרי שמע, בקרות כניסה, מכ"מ ועוד. 
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תאפשר  .1.3.2.4 אינטרקום    התוכנה  שמע,    \חיבור  הפעלת  כולל  שמע  מערכות 
 כניסות. \יבור, פיקוד יציאות ד

על   .1.3.2.5 ישירות  תעבוד  אשר  לאנליטיקה  מלא  ממשק  תאפשר  המערכת 
 META DATAהמצלמה כולל 

 G S Tמסוג   ONVIFתהיה תמיכה מלאה בפרוטוקול  .1.3.2.6

 ושמע דו כיווני.  H265 וידאו תהיה תמיכה בדחיסת  .1.3.2.7

 בלתי מוגבלת של כמות מצלמות.  המערכת תאפשר גדילה .1.3.2.8

ולבנות מסכי צפייה  סכי צפייה שונים מוגדרים מראש  מניתן יהיה לבחור   .1.3.2.9
 לבחירת המשתמש.   םייעודיי

מאו הגדרות   .1.3.2.10 יהיו  המשתמש  בשרתחמסכי  המערכת  סנות  ויאפשרו  י   ,
 חיבור המשתמש עם הגדרותיו האישיות מכל תחנת צפייה דרך התוכנה. 

תתמוך   .1.3.2.11 דרך  התוכנה  קיצורי  ולמקם  תמונה,  מסוג  מפות  בהוספת 
 צה עליהם תאפשר הצגת החוזי ממנו למצלמות אשר לחי

לייצר מספר בלתי מוגבל של שכבות של מפות אשר יהיו  המערכת תאפשר   .1.3.2.12
 .קשורות אחת לשנייה

 למערכת תהיה יכול זיהוי תנועה בכל מצלמה בנפרד והצגה  .1.3.2.13

  יזרים אשר מחוברים ברשת, מהאב  פלט  \  תהיה יכולת קבלת אירועי קלט .1.3.2.14
 . ויכולת העברת פיקוד

מ  .1.3.2.15 יכולת  להסתירם  תהיה  שיש  אזורים  להסתרת  בתמונה  אזורים  יסוך 
 מהמפעיל. 

של   .1.3.2.16 זעירה  תמונה  המציג  אירועים  מבוסס  חיפוש  מנגנון  יהיה  למערכת 
על   הקלדה  עם  באירוע  הווידאו  של  הקרנה  כולל  שהוקלטו  האירועים 

 ועד לכך. התמונה יופעל סרטון בחלון המי

בו  .1.3.2.17 לאירועים  על  וידאותהיה אפשרות חיפוש חכם  בסיס תנועה    מוקלט 
 באזור מסוים בתמונה. 

 לא תהיה אפשרות לערוך את החוזי המוקלט בכל דרך שהיא. .1.3.2.18

בודד   .1.3.2.19 בשרת  מצלמות  של  מוגבל  לא  מספר  של  הקלטה  יכולת  תהיה 
 בהתאם לחומרה הנבחרת. 

כל   .1.3.2.20 על  דיגיטלי  זום  לבצע  יכולת  במעבר  תהיה  גם  שנשמרו  הערוצים 
 לצפייה בהקלטות. 

וחלונית  ל אירוע מידי ע"י הקפצת תמונה  התוכנה תאפשר קבלת מידע ע .1.3.2.21
 מידע. 

התוכנה תאפשר קבלת מידע על אירועים גם ממצלמות שהמשתמש אינו   .1.3.2.22
 צופה בהן בזמן נתון. 

ללא קשר או תלות    LAYOUTהתוכנה תאפשר לכל משתמש להציג מסך   .1.3.2.23
 במשתמשים אחרים. 

התוכנה תאפשר יצירת קבוצות משתמשים שונות בעלות הרשאות שונות   .1.3.2.24
 ול המערכת בהתאם לרמת ההרשאה של כל משתמש ומשתמש.לתפע

 לתוכנה יהיה ממשק הדפסה מלא כולל נתוני מצלמה מלאים. .1.3.2.25

 שעה ותאריך יהיו מוטבעים על מסגרת התמונה.  .1.3.2.26
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 AVI  ,WMA  ,,DIVX  -תהיה תמיכה ביצוא הקלטות בכל פורמט לרבות  .1.3.2.27

MPEG4  נ  "ווכ בסיס  ייעודי ת ויצוא  נגן  שיכלול  מקורי  )חוזי(    ונים 
 שיאפשר צפייה של החוזי במחשב זר שאינו חלק מהמערכת.

אירוע   .1.3.2.28 התרחשות  בעת  מרוחק  למשתמש  התראה  קבלת  יכולת  תהיה 
 SMS ,E-MAIL  ,TCP ,HTTP POSTבאמצעות 

הרלוו .1.3.2.29 החוזי  עם  מסונכרן  מלא  כיווני  דו  בשמע  תמיכה  גם  תהיה  נטי 
 בצפייה בזמן אמת וגם בצפייה בעת שחזור. 

ע של ערוץ מצלמה ללא קשר לחוזי המוצג על גבי  תהיה יכולת לשמוע שמ .1.3.2.30
 מסך הצפייה. 

תהיה יכולת של הפעלת הקלטה יזומה על ידי המשתמש בלחיצת כפתור   .1.3.2.31
 ללא קשר או תלות בהגדרות אירוע. 

  ו דומה עלותא  SQLשמירת הגדרות כלל המערכת יעשו בבסיס נתונים   .1.3.2.32
 ערכת. בסיס הנתונים )חומרה, תוכנה, רישיונות( כלולה במחיר המ

למערכת ניהול אירועים מרכזי עם יכולת כתיבת חוקים והתניות תגובה   .1.3.2.33
 . AND or IFבשילוב מספר מופעים עם לוגיקת 

משתמש   .1.3.2.34 הערות  עם  תחקור  לצורך  סימניות  להוספת  אפשרות  תהיה 
 קלט. במקביל לצפייה בווידאו חי או מו

הכולל   .1.3.2.35 סוג  מכל  חכמים  ניידים  לחיבור  אפשרות  תהיה  למערכת 
 ניידים שונים לפחות.  100-תחקור/וצידוד מצלמות מתנייעות ל צפייה/ 

אשר יאפשר מגוון פעילויות של   SDK יסופק ממשק  -    SDKממשק .1.3.2.36

יסופק עם דוגמאות   SDK -יישום חיצוני אל מול המערכת המוצעת. ה
 : יכולות כגוןקוד עובדות ויאפשר  

העברת פקודות ממערכת שו"ב האבטחה לשרת המצלמות וקבלת   .א
 לשו"ב האבטחה משרת המצלמות. וחיווים שונים  התראות

 ערוצי ווידאו/אודיו משרת המצלמות לשו"ב האבטחה.   משיכת .ב

 ביצוע תחקור ברמות שונות כמתואר לעיל.  . ג

 פעולות נבחרות נוספות.  .ד
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 פרק 2 –  מימוש המערכת:

 פרוט הפתרון המוצע -מימוש המערכת ואינטגרציה  .1.11

 מוד בלו"ז הנדרש.המציע יאשר בחתימתו את התחייבותו לע .1.11.1

שיוגשו ללקוח בתום    AS MADEהמציע יפרט את תכולת תיק המתקן ושרטוטי    .1.11.2

, בפרויקט  AS MADEההתקנה. המציע יצרף למענה דוגמא לתיק מתקן ושרטוטי  

 שוא זה. הדומה לפרויקט נ

המציע יפרט את רשימת הספרות הכללית וספרות המערכת שתוגש ללקוח בתום   .1.11.3

 ההתקנה. 

ת ההדרכות/קורסים המוצעים ללקוח במסגרת אספקת המערכת,  המציע יפרט א .1.11.4

 מי מעביר אותם והיכן יבוצעו. ההדרכה תהיה במתכונת המפורטת בהמשך פרק זה.

 לוח זמנים  .1.12

יום )קלנדריים( מכניסת תוקף    60קט כולו תוך  הספק יידרש להתחייב לביצוע הפרוי .1.12.1

 תחילת עבודה. צו 

רשאית לפצל את העבודה לעד ארבעה  המכללה תהיה    2.2.1למרות האמור בס"ק   .1.12.2

אותו      לחלקים שונים, כאשר לכל חלק יינתן צו תחילת עבודה אוטונומי והביצוע ש

 ימים )קלנדריים( מתחילת הצו לתוקף.  30חלק יהיה עד 

 חפיפה בין החלקים ולא במצטבר.תתכן  .1.12.3

 סימון המערכת .1.13

 להלן פרוט העקרונות לסימון המערכת 

, מיד לאחר הודעת הזכייה ולפני תחילת  SOW - שלב ה  הזוכה יגיש, במסגרת   ספקה .1.13.1

העבודות, מסמך תכנון סימונים של המערכת. במסמך שיוכן תוגדר שיטה ומיקומי  

אשר יהיה גם בעל הסמכות לאישורו    המכללההסימון, שייקבעו בתאום עם נציג  

 הסופי של מסמך התכנון.  

הנפר .1.13.2 כבל  יסומ  סכל  אנכית  ו/או  אופקית  בתשתית  הקצובמבנה  בשני  ע"י  ן  ות 

מדבקה עטופה בשרוול בידוד מתכווץ שקוף. סימון דומה יעשה בכל מעבר של הכבל  

 בארון חיבורים. 

 כל ארונות התקשורת, אביזרי ונקודות הקצה ולוחות הניתוב יסומנו כנדרש.   .1.13.3

 מצלמות, גלאים וכד' יסומנו בהתאם.  –כל הרכיבים  .1.13.4

 בד )לא מדבקות(. ם חרוטים בלכל הסימונים במערכת יבוצעו באמצעות שלטי .1.13.5

 כל מגשר יסומן בשני קצותיו ע"י מדבקה עטופה בשרוול בידוד מתכווץ שקוף.  .1.13.6
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 S.O.Wמסמך  .1.14

עותקים שיכיל    4  -, בהמכללהלאישור נציג    S.O.Wמסמך    ספקלפני הכניסה לעבודה יגיש ה 

 לפחות: 

ל פרט  רשימת אנשי קשר בפרויקט, כולל: תפקידם, תחומי אחריות, טלפון ישיר וכ  .1.14.1

 טי. רלוונ

 מפורט לכל השלבים ולכל שלב במערכת, כולל שלב בדיקות קבלה.  GANTTתרשים   .1.14.2

 רשימת כל הציוד המיועד להתקנה, כולל: תיאור הפריט, כמות ומועד התקנה.  .1.14.3

התקשורת, .1.14.4 ארונות  כל  תכולת  את  המפרטים  הציוד   תרשימים  פריטי  כל  כולל 

 המיועד להתקנה. 

 .בפרויקט )מצלמות/בקרת כניסה( קו של כל תת מערכת-תרשימי חד  .1.14.5

 תיאור שיטת הסימון של המערכת. .1.14.6

 . המכללהפרוט תכנית הדרכה + נושאי הדרכה, לו"ז להדרכה יתואם עם  .1.14.7

 תיעוד המערכת  .1.15

 : תכולה .1.15.1

  - הזוכה יגיש, עם גמר העבודות ולפני אישור המערכת, תיק מתקן מסודר ב  ספקה

 העתקים שיכיל לפחות:  2

 תיק נוהלי אחזקה ובדיקה.  .1.15.1.1

 תיק נוהלי הפעלה למערכת.  .1.15.1.2

 מפורטות. AS MADEתכניות  .1.15.1.3

 שרטוט כל מערך התקשורת שהותקן וכל הקשרים בין המערכות.   .1.15.1.4

 הסעף. שרטוטי ארונות תקשורת ותיעוד חיבורים בארון  .1.15.1.5

 תיאור מבנה ושיטת הסימון במערכת. .1.15.1.6

 עותק מהספרות שתחולק בקורסי ההדרכה.  .1.15.1.7

 פרטי המציע נותן השירות.  .1.15.1.8

 S.O.Wעותק ממסמך  .1.15.1.9

 כתב אחריות.  .1.15.1.10

 :הכנת התיעוד .1.15.2

במהדורתו העדכנית, כולל העתקות   AutoCAD -כל השרטוטים יוגשו ב .1.15.2.1

 שמש במידת הצורך. 
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ע"ג   .1.15.2.2 יוגשו  ההדפסות  מיקרוסופט    WORDכל  וכלי  העדכנית  במהדורתו 

 אחרים בהתאם לעניין. 

 התיעוד יופק על נייר ובמדיה מגנטית. .1.15.2.3

 תחזוקה ואחריות  .1.16

הא .1.16.1 בתקופת  והתחזוקה,  המערכת.  השרות  את  שיספק  הספק  ע"י  יבוצעו  חריות, 

 ת גם על עבודתם של קבלני המשנה המועסקים על ידו.   הספק יקבל אחריו

, בכתב, על גמר העבודה, ללא  המכללהתקופת האחריות תחל עם קבלת אישור נציג   .1.16.2

( לפחות  שנים  שלוש  היא  הנדרשת  האחריות  תקופת  ופגמים.  שנים    3ליקויים 

 לפחות(. 

ויעילבמהלך האח .1.16.3 פגם    כל תקלה או  ,ריות יתקן הספק, על חשבונו, באופן שוטף 

"(. התיקונים השוטפים יכללו, לפי  תיקונים שוטפיםאשר יתגלו במערכות )להלן: "

הצורך, החלפת חלקי חילוף )התואמים לחלק שהתקלקל או שווה ערך ומאושר על  

מטעם הספק ועל    פי קביעת טכנאי מוסמך-(, על  מכללהב  ידי נציג אגף הביטחון )

 כוח עליון ושבר.     חשבונו, למעט החלפת חלפים שניזוקו בנסיבות

 זמני התגובה לשירות יהיו:  .1.16.4

   :תקלה קריטית/חמורה או משביתת מערכת .1.16.4.1

על   .א יעלה  שלא  זמן  פרק  תוך  לאתר  יגיע  מקריאה    4טכנאי  שעות 

במקרה של תקלה קריטית המשביתה כל אחת ממערכות הביטחון  

הנה    הגדרת  -שהותקנו   זאת  בקטגוריה  מענה  הדורשים  המקרים 

 יגיה בלבד.ונצ  המכללהבסמכות 

שעות ביממה שבעה ימים בשבוע,    24השרות יינתן  לתקלה קריטית   .ב

שעה לפני כניסת    1בימים א' עד ה', לרבות ימי שישי/ ערבי חג עד  

 שעה אחר יציאה.  1שבת/ חג. ומוצ"ש/ חג 

  :תקלה אחרת .1.16.4.2

 במועדים המפורטים להלן:  ללהמכהשירות למערכות יסופק ל 

 . 17:00ועד   08:00ה' בין   -בימים א'    .א

 . 12:00ועד   8:00בימי ו' וערבי חג בין  .ב

שעות בכל מקרה    24טכנאי יגיע לאתר תוך פרק זמן שלא יעלה על   .ג

 של קריאה לתקלה שלא תוגדר כתקלה קריטית כנ"ל.

 מוקד שרות ותחזוקה מרחוק  .1.16.4.3

קה בעל יכולת ביצוע. המציע  על הספק להפעיל מוקד שרות ותחזו  .א

פרט בהצעתו מהם האמצעים העומדים לרשותו בתחום זה, מבנה  י
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  אימייל   /הצוות הטכני של מוקד השרות ומספר קווי הטלפון והפקס

 לפתיחת קריאות. 

יתקשר   .ב המזמין  נציג  המערכת  ממרכיבי  באחד  תקלה  של  במקרה 

ופתר  במידה  המוקד.  לטכנאי  ישירות  הספק  של  שרות  ון  למוקד 

מערכת התחזוקה מרחוק, על הספק    התקלה לא יתבצע מידית דרך

ובפרק   בחוזה  כמפורט  תגובה"  "זמן  לפי  לאתר  טכנאי  לשלוח 

 המנהלה. 

שירות הולם ומידי )תוך    מכללההספק מצהיר כי יש ביכולתו לספק ל .ג

חמורה    24 תקלה  של  ובמקרה  הקריאה  מקבלת  השבתת    –שעות 

ספק את השירות בדרך של קבלת  שעות(, ומתחייב ל 4מערכת , תוך 

. כמו כן, מתחייב הספק כי עובדיו יטפלו בתיקון  המכללהקריאה מ

לשביעות   המלא  לפתרונה  עד  ויעיל  רציף  מקצועי,  באופן  התקלה 

 . המכללהרצונה של  

)רכיבים   ספקה .ד הנדרש  הציוד  כל  את  ברשותו  להחזיק  מתחייב 

גלאים,    –חדשים   מצלמות,  בקרקוראים,  כגון:  וכד'(  כרטיסי  ה 

 בים שהתקלקלו בתקופת האחריות.המיועדים להחלפת רכי

 בדיקות קבלה  .1.17

גמר   .1.17.1 אישור  לקבלת  הכרחי  תנאי  הינו  ומוצלחות  מושלמות  קבלה  בדיקות  ביצוע 

 לפרויקט. 

אשר יספק את כל שיידרש    ספקביצוע בדיקות הקבלה הינו באחריות מלאה של ה .1.17.2

 לצורך ביצוע הבדיקות בשלביהן השונים. 

 .  המכללה, תוך שבועיים מהזכייה, תכנית בדיקות קבלה, לאישור נציג יגישספק ה .1.17.3

 בדיקות הקבלה יכללו לפחות: .1.17.4

 וההזמנה.  SOW - בדיקת התאמה של הציוד שהותקן והכמות למפרט, ל .1.17.4.1

 והתקנה מסודרת וישרה בכל המערכות.בדיקות חזותיות של עיגון ברגים   .1.17.4.2

ן קישורים אופטיים         סימון + שילוט כל הציוד עפ"י דרישות המפרט. סימו  .1.17.4.3
כבילת   חיבורי  סימון  כולל  נחושתלריכוזים,  בקרים,  ותיעודם,    ארונות 

 סימון שקעים וכיו"ב. 

 צורת חיבור מסודרת של צמות ומגשרים.  .1.17.4.4

ש .1.17.4.5 כפי   הצורך,  במידת  נוספות,  של  בדיקות  מטעמו  המפקח  ע"י  יוגדרו 
ה  -המזמין  הכנת  בעת  הספק  עם  שקביעתSOW  - יוגדרו  יודגש  נציג    .  

כפי    המכללה תהיה הקובעת והמציע מתחייב לבצע הבדיקות הנוספות 
 שייקבעו על ידו. 

 , ויתואמו עמו מראש. המכללהבדיקות הקבלה יעשו בנוכחות נציג   .1.17.4.6
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נים מדויקים למעבר של  במסגרת תכנית בדיקות הקבלה ייקבעו קריטריו  .1.17.4.7
 לו. כל בדיקה וכן לו"ז לתיקון וביצוע בדיקות חוזרות לבדיקות שנכש

 הדרכה .1.18

 ויוזמנו על ידה.  המכללההמודרכים יקבעו על ידי   .1.18.1

 . ספק, ובמועד שיתואם עם ההמכללהההדרכה תבוצע במקום שיקבע על ידי  .1.18.2

, כולל  מטרת ההדרכה להביא את המודרכים להכרת המערכת ומיומנות בהפעלתה .1.18.3

 איתור ותיקון תקלות, שינויי תצורה והכרות יסודית עם התיעוד. 

 עצמה את הזכות לשנות את התוכנית ואת תוכן ההדרכה. שומרת ל  המכללה .1.18.4

 ההדרכה תכלול, בין השאר, את הנושאים הבאים :  .1.18.5

)מערכות הכבלים, .1.18.5.1 על תפקוד המערכת.  כללי  והסבר   תיאור המערכת 

 ציוד התקשורת(. 

 י תקשורת. תיאור כל ריכוז .1.18.5.2

 הסבר מלא על שיטת השילוט והסימון.  .1.18.5.3

 טיביות. אופן חיבור של ציוד הקצה והמערכות האק .1.18.5.4

 איתור תקלות.  .1.18.5.5

 תיקון תקלות ברמה מערכתית. .1.18.5.6

 תיאור התיעוד ואופן השימוש בו. .1.18.5.7

ההדרכה תכלול את כל מרכיבי מערכות התקשורת, ציוד הקצה והתיעוד, תוך הצגת   .1.18.6

 ותרגול מעשי. המערכות באתר, כולל הדגמה 

  שעות(   18היקף ההדרכה יכלול שני מחזורים של עד שני ימי הדרכה מלאים )סה"כ    .1.18.7

 . המכללהלפחות. לוח הזמנים למחזורי ההדרכה יתואם בהסכמת  

 התשלום עבור ביצוע ההדרכה ייכלל במחיר היחידות שבפרויקט.  .1.18.8

 הטמעה .1.19

קב"ט    ספקה .1.19.1 ע"י  קליטתה  ליווי  באמצעות  המערכת  של  הטמעה  המכללה  יבצע 

 והמשתמשים.  

 הדרכה אישית למנהל המערכת או למי שיקבע, בסיום הפרויקט.  .1.19.2

 לפי קריאה או לפי לו"ז שיסוכם.ליווי צמוד  .1.19.3

שעות   .1.19.4 במשך  עת  בכל  אליו  להתקשר  יהיה  ניתן  באתר,  אינו  שהמלווה  בימים 

 העבודה, ולקבל סיוע טלפוני, בזמינות גבוהה. 
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 מפרטים טכניים   - 3פרק  .2

 ובקרה מערך אבטחה  .2.1

 כללי  .2.1.1

מס'   .2.1.1.1 ישראלי  לתקן  בהתאם  תבוצע  חשמל  108העבודה  חוק   ,1954  ,

 .   11,08,00שלה ולפי המפרט הכללי, פרקים:  בהתאם למפרט המיוחד

נספחיו   .2.1.1.2 כל  על  תשי"ד  החשמל  לחוק  בהתאם  תתבצע  כולה  העבודה 

ותוספותיו כפי שפורסמו ב"רשומות" לפי "המפרט הכללי לעבודות בניין"  

המפרט "  :במהדורתו האחרונה )להלן  08שבהוצאת משרד הביטחון, פרק  

  – עדר תקן ישראלי מתאים  "(, בהתאם לתקן הישראלי, כאשר בההכללי

בינלאומיים מוכרים     ULו    -  NFPAבהתאם לדרישות הרשויות והנחיות ,  

 ובהתאם  להוראות מפרט זה.  –

שיון "חשמלאי  עבודות חשמל ובקרה יתבצעו ע"י חשמלאי המחזיק ברי .2.1.1.3

תוקף  - ראשי" כנדרש בחוק החשמל תשי"ד. תצלום הרישיון כשהוא בר

 .ספקה יצורף להצעת

שאר   .2.1.1.4 הרלבנטיים  כל  הישראלים  לתקנים  בהתאם  יבוצעו  העבודות 

 בהתאם לכל נושא ונושא.

התקנים   .2.1.1.5 בכל  להתעדכן  הספק  עבודות  נטיים  וו הרל באחריות  לביצוע 

 התשתית נשוא בקשה להצעות  מחיר זו. 

 

 ספק אחריות ה .2.1.2

העבודה   .2.1.2.1 מנהל  מול  באתר  עבודותיו  ביצוע  את  לתאם  הספק  באחריות 

מול או  ההקמה,  פרויקט  או    ומנהל  הלקוח  האתר.  של  התפעול  מנהלי 

היועץ מטעמו אינם אחראים ולא יהיו חלק משרשרת תיאום ביצוע של  

 הספק. 

ה  .2.1.2.2 בהתאם    ספקבאחריות  השונים  אביזריהן  על  המערכות  את  להתקין 

 ים גבוהים המקובלים בהתקנת מערכות בטחון ובטיחות. לסטנדרט 

ם ורחוקים  להתקין את כל האביזרים במקומות מוגני  ספקבאחריות ה .2.1.2.3

ממעבר   כתוצאה  לפגיעה  המועדים  וממקומות  ממעברים  האפשר  ככל 

בציוד   תחזוקה  עבודות  מביצוע  כתוצאה  או  עובדים,  ציוד   , עגלות 

 ומערכות אחרות.

 עבודות המפורטות להלן ללא תוספת מחיר: באחריות הספק לבצע את ה  .2.1.3

התקנת האביזרים לתקרה, לקירות ולעמודים תיעשה באמצעות אביזרי   .2.1.3.1

פלדה    חמוקשפלסטיק   חלקי  קורוזיה,  בפני  להגנה  מצופים  מתכת  או 
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ת.י.   לפי  באבץ חם  בטבילה  לקיחה    918יבוצעו  תוך  קיבוע מתאים  עם 

 בחשבון של רזרבות חוזק אף מעבר לנדרש. 

ה  לפני  .2.1.3.2 ימציא  התקשורת/בקרה  בארונות  הציוד  תכניות    ספקהתקנת 

ומועדי ההתקנה.    מפורטות לאישור היועץ והפיקוח לגבי צורת ההתקנה

את האישורים הנ"ל וביצע את ההתקנה בארונות יהיה    ספקלא קיבל ה 

הדבר על אחריותו. דרישת הפיקוח או היועץ לפרק את הציוד ולהתקינו  

להנחיותיהם   בהתאם  במקרה  מחדש  המזמין  מצד  תשלום  ללא  תהיה 

 הנ"ל. 

ר  ביצוע עבודות סיום התקנה לאביזרים כולל השלמת צינור מתכתי שחו .2.1.3.3

 מוגן, ביצוע עבודות החיווט והשלמות חציבה וטיח נדרשות.

ידו באמצעות כבל  -ביצוע הארקות לפריטי הציוד השונים המותקנים על .2.1.3.4

גמיש   וכן  16הארקה  הנדרשים  האביזרים  וכל  בדיקות    ממ"ר  ביצוע 

 למערך הארקה. 

   PVCביצוע שילוט כבילה לאורך תוואי הכבילה, השילוט יהיה מחומר .2.1.3.5

  שחורים   בולט וזוהר ויחוזק לאורך התוואי באמצעות חבקיםחרוט בצבע  

 ס"מ.  5X7בארבעה קדחים. השלט יהיה בגודל 

ביצוע סימון ושילוט כל אביזרי הציוד, הקצה ומערכות הכבילה, תוך ציון   .2.1.3.6

טבלאות  ש הכנת  כולל  והסידורי  הטכני  ומספרו  מכשיר/מערכת  כל  ם 

 רישום מתאימות. 

ה .2.1.3.7 לרבות  ביסוס  עבודות  מתקני  ביצוע  להעמדת  נדרשת  בנייה  שלמת 

 המעבר )קרוסלות ומעברים מהירים(. 

תיק   .2.1.3.8 דרישות    As Madeאספקת  עפ"י  השרטוטים  מערך  כל  כולל 

 היועץ/מפקח. 

 ביצוע סבבי הדרכה לעובדים.  .2.1.3.9

(  SOURCEוכן את  קוד המקור )  WINDOWSאספקת רישיונות לתוכנת   .2.1.3.10

 של התוכנות המסופקות. 

 ם לאורך כל תקופת האחריות של הפרויקט. ביצוע עדכוני תוכנה וממשקי  .2.1.3.11

המתמודד בבקשה להצעת מחיר זו יידרש להכין ולהציג דוגמאות    ספקה .2.1.3.12

ות כולל  מותקנות של הציוד המאושר וכן תכנון עקרוני של המערכות השונ

פתרון מלא לאינטגרציה. לא יבוצעו  שום התקנות מלאות ללא אישור  

 ץ. הדוגמא ע"י פיקוח ובכפוף לאישור היוע 
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 תנאי סביבה  .2.1.4

 הציוד המוצע יעמוד בתנאי הסביבה הבאים: 

 לציוד בהתקנה פנימית. [45ºc+]עד  [10ºc+]הפעלה  .2.1.4.1

 לציוד בהתקנה פנימית. [60ºc+]עד  [30ºc-]הובלה  .2.1.4.2

 לציוד בהתקנה פנימית.  90%עד   10%סית לחות יח .2.1.4.3

 או תקן דומה.  EN 60065 –עמידה בתקני בטיחות לפי ה  .2.1.4.4

 .260V עד 200V מתח הפעלה  .2.1.4.5

 .HZ  60עד  HZ 45תדר הפעלה  .2.1.4.6

המעבר בין המתחים יהיה    110V / 220Vבמידה שהציוד הנו דואלי   .2.1.4.7

יהיה   ניתן  שלא  כך  למערכת  מלאה  הגנה  תהיה  לחילופין  או  אוטומטי 

 . 110Vלהפעילה בטעות במצב המוגדר לקבלת מתח 

 לפחות.   65IPעבור ציוד בהתקנה חיצונית נדרשת עמידה בתקן  .2.1.4.8

 . UVק יהיו עמידים בקרני מארזי פלסטי .2.1.4.9

 יבי המערכות. ביצוע הארקה לפי תקן ישראלי לכל מרכ  –הארקות  .2.1.4.10

מבנה המערכות והתקנתן יהיה כך שיאפשר תפעול שוטף קל    –התקנה   .2.1.4.11

 ונוח, לרבות חיווט, החלפת כרטיסים, הפעלה ושירות. 

  –ו    EMIהמערכות יהיו מוגנות מרעשים הנובעים מהפרעות    –הפרעות   .2.1.4.12

RFIן, מערכות אלה יעמדו בתקן ההקרנה לפי  . כמו כFCC CLASS 

B. 

 .EN55013לשדה אלקטרומגנטי לפי עמידה בתקני הקרנה  .2.1.4.13

 .EN55020חסינות בפני שדות אלקטרו מגנטים לפי דרישות תקן  .2.1.4.14

  –הסמכה לעמידה בתקני הפרעות אלקטרו מגנטיות יהיו לפי מסמכי ה   .2.1.4.15

EC Directive  .מהדורה אחרונה 

יש    –  מכללהבאזורים לחים או רטובים גם בתוך ה  עבור ציוד המותקן .2.1.4.16

 לרבות עבודת ההתקנה  IP67להמציא אישור לאביזר ברמת מיגון 

 ייעוד מערך אבטחה ובקרה  .2.1.5

מערך המיגון הנדרש עפ"י מפרט זה מורכב ממספר מערכות אשר יופעלו   .2.1.5.1

מלאה   ובאינטגרציה  אחודה,  במשולב  שו"ב  מערכת  בסיס  במטרה  על 

 הבאות:  לבצע את הפונקציות
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 בקרת רכב(. לבקר את הנכנסים והיוצאים )כולל .2.1.5.2

 . מכללהלאפשר סינון, זיהוי ומיון של הנכנסים ל .2.1.5.3

 לגלות ניסיונות פריצה/ חדירה. .2.1.5.4

 . מכללהלצפות על שטחים רגישים ב  .2.1.5.5

 לאפשר שליטה מרכזית על כל מרכיבי המערכת.  .2.1.5.6

לאפשר למערכת להתממשק למערכות מחשוב ארגוניות )משיכת והעברת   .2.1.5.7

 . ם בין המערכות(נתוני

 מערכות למימוש  .2.1.6

האינטגרציה   .2.1.6.1 את  ולבצע  להתקין  הספק  באחריות  הייעוד,  למימוש 

 לרבות:ואבטחה הנדרשת לכלל המערכות המוגדרות כמערכות בטחון 

 . ולמשרדים מכללה התקנת מערכת בקרת כניסה ל .2.1.6.2

לרבות    )  CCTVהתקנת מערכת מצלמות טלוויזיה במעגל סגור )טמ"ס(   .2.1.6.3

 (.  ותפרוק מצלמות ישנ

חיבור המערכת לבקרת הכניסה    –אש ועשן    אינטגרציה עם מערכת גילוי .2.1.6.4

 על מנת שבעת קבלת התרעה כל הדלתות יפתחו.

 אינטגרציה עם מערכת בקרת הכניסה ותגים הקיימים ברשות המזמין.   .2.1.6.5

 .ספקאינטגרציה למערך קרוסלות/ מעברים שיסופקו על ידי ה  .2.1.6.6

 הקיימת באתר.  עם מערכת גילוי הפריצהמלאה אינטגרציה  .2.1.6.7

הכולל אפשרות צפייה ושליטה בכל מערכות    קב"ט  /שומריםהתקנת ביתן   .2.1.6.8

 הבקרה והניטור. 

ה .2.1.6.9 ובאינטגרציה    ספקעל  במפרט  כנדרש  המערכות  כל  את  לשלב  הזוכה 

 מלאה ביניהן, להפעלתן כמערך אחד שלם. 
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 תשתית כבילה   .2.2

 תשתית התקשורת תתאים לכל הדרישות המפורטות בתקנים:  .2.2.1

 ISO/IEC 11801 (lastחייב של מערכת הכבילה הוא  המ  התקן .2.2.1.1

revision)  והתאמותAmendment 1.0   2.0ו 

 . ועדכוניו תקנותיו כל על 1954 הוא  החשמל  בחוק מחייב תקן .2.2.1.2

 קצה  לנקודות  עד  לפריסה  הכבלים  של  המחייב  התקן .2.2.1.3

IEC 61156-5. 

-CLASS F OR FA IEC 61156המחייב לכבלי מגשר הוא  התקן .2.2.1.4

5 ISO/IEC 11801 

התקנים    בכל .2.2.1.5 יהיו  התקפים  התקנים  לתקנים,   התייחסות  של  מקרה 

 .(Amendments)בגרסתם האחרונה, כולל עדכונים חלקיים 

  לדרישות  מעל  הינן   המפורטות  הדרישות  בהם   זה  במפרט  במקומות .2.2.1.6

  ודרישות   תכונות  יפורטו  בהמשך.  הספק  את  יחייבו  אלה  דרישות,  התקן

 . הצעהה מגיש את יחייבו  אשר ספציפיות

)הגבלה על חומרים    RoHS""י  "ת   בדרישות  לעמוד   הכבלים   היצרן  על .2.2.1.7

 מסוכנים(.

  על   שיוצע  כבל  לכל   דגם  בדיקת   להציג  הספק  על  למכרז  מהמענה  כחלק .2.2.1.8

בשפה אנגלית או עברית  ע"ג נייר והן     הבדיקה  תוכן   את  יצרף   הספק .  ידו

 .  מדיה מגנטיתע"ג 

קצה    כבילה .2.2.1.9 נקודות  פריסת  עבור  כבלים  (    IP)  מתכתית  על  תתבסס 

 .  CAT 7Aמסוככים העומדים בתקן מלא של 

( fully shielded)  מסוככים  קצה  שקעי,    מסוככים  ניתוב  לוחות .2.2.1.10

 .CAT-6Aומגשרים מסוככים יהיו עומדים בתקן מלא של  

מוסמכת    סגרתבמ .2.2.1.11 מעבדה  אישורי  למשרד  יגיש  הספק  למכרז  המענה 

הכבילה    מערכת  את  המרכיבים  .  Cat7A  – ו  Cat6Aלפריטים 

 . ETL, Delta, 3Pהאישורים יהיו ממעבדות הבאות בלבד: 

, ועליהם יצוין  Connecting Hardware-ל  יהיו המעבדה  אישורי .2.2.1.12

ל המוצר על  במפורש כי המעבדה המוסמכת מבצעת בדיקות מדגמיות ש

בסיס שנתי לפחות לעמידה בתקנים, וכן כי קו הייצור של המוצר והן  

ניטור ומעקב של   בתכניתל היצרן נמצאים תהליך בקרת האיכות אצ

 המעבדה המוסמכת. 
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 :3Pהנוסח של מעבדת  לדוגמה 

"The qualification activity includes factory and assembly line 

inspection. The Compliance Statement may be suspended or 

withdrawn if the product fails to pass a Maintenance Testing 

performed at 12 months interval" 

 :Deltaאו של חב'   .2.2.1.13

"The product takes part in a maintenance of certification 

schedule, which implies that DELTA EC Cabling performs a 

quality audit of the manufacturer's production and QA sites. 

The maintenance testing of the product is performed on a 

sample basis once a year" 

  רשת   באמצעותהורדה  / לצפייה  זמינים  יהיו"ל  הנ  המעבדה  אישורי  .2.2.1.14

 . האינטרנט

נחושת     יותקן .2.2.1.15   חוץ   או  פנים  להתקנת   תאיםהמ,  Cat 7Aכבל 

(Outdoor )בהמשך כמפורט. 

פנל/ים  ניתוב  או שקעים לפי הצורך. במידה ולא נדרש/ים    פנלי  יותקנו .2.2.1.16

המזמין.  הגדרות  פי  על  בקיימים  שימוש  ייעשה   חדש/ים, 

על פי הסעיפים המתאימים בכתב    – והתקנת הפריטים החדשים   אספקה

 הכמויות.  

ב  יסופקו .2.2.1.17 לפי  מגשרים  המזמין  ויותקנו  הסעיפים    –חירת  פי  על 

 המתאימים בכתב הכמויות. 

,  קשורתת  מנקודת  הנדרשת  התכולה  יתר  כל  את  כוללת  ההתקנה   כי  יודגש .2.2.1.18

 "ו. וכ תיעוד, קבלה בדיקות, הארקות  ביצוע, ושילוט סימון : כגון

 סוגי הכבלים שיותקנו בתשתית יהיו לפי הפרוט הבא:   .2.2.2

 : פנימית  להתקנה כבלים .2.2.3

 Flame Retardant   .Lowרה  ימעכבי בעוכבלים נטולי הלוגנים   .2.2.3.1

Smoke Zero Halogen    :לפי, IEC 61034, IEC   

60332-1 IEC 60754  זוגות    4כים בסיכוך כפול המכילים  מסוכ

זוג  מאוזנים, סיכוך סר  22AWGעם מוליכים     וסיכוךט אלומיניום לכל 

 רשת כללי.  

 Couplingורמת    Transfer Impedance  רמת .2.2.3.2

Attenuation  תהיה כמוגדר בתקןIEC 61156-5. 

2.2.3.3. Coupling Attenuation – Type I     גדול מdB85 
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2.2.3.4. Transfer Impedance – Grade 1    קטן מm /m10 

 התקנה חיצונית: ל כבלים .2.2.4

, בתוספת מעטה שחור חיצוני מוגן  הקודםכבלים תואמים לאמור בסעיף   .2.2.4.1

UV    עשויPVC    ועל כן לא נדרשת עמידה של הכבל ב(IEC 60754 .)

עובי   ת"י    1של    דופןבעל  בדרישות  יעמוד  המעטה  חומר   . לפחות  מ"מ 

1907  . 

 מסוכך מלא. RJ45שקע קצה  .2.2.5

 : הבאים האלמנטים את ילכשקע הקצה י .2.2.6

בפועל(, יהיה קרונה מסוכך מלא אשר יוגן    שקעידים )האלמנט חיבור הג .2.2.6.1

 באמצעות מעטה פלסטי כללי.

 מסוכך מלא, או שניים, על מעגל מודפס.  RJ45שקע הקצה יכיל שקע  .2.2.6.2

, מעטפת פלסטיק איכותי,  הקצהי  / שקעיחידת עיגון לקיר ל  –מכסה שקע    .2.2.6.3

מכ ועיוותים  לשריטות  כדוגמת  עמיד  חומר  באש,  עמיד  ותרמיים,  ניים 

POLYCARBONATE. 

 שקע הקצה יכלול מגרעת להדבקת שלטי סימון.  .2.2.6.4

 שילוט השקע יהיה כלול במחיר השקע. .2.2.6.5

 מעלות.   45וית של ו נדרש שקע קצה הכולל הטיה כלפי מטה בז .2.2.6.6

 TOTALLY–  מלאבעל סיכוך מתכתי    RJ45שקע הקצה  או האביזר יהיה מסוג   .2.2.7

SHIELDED  הבא:   במבנה 

2.2.7.1. Housing- polyester (wave solder compatible) 

2.2.7.2. Shielded- tin lead plate cooper alloy. 

2.2.7.3. Contact- 0.014 phosphor bronze plated 50 

microns. 

2.2.7.4. Gold in contact area 150 microns. 

2.2.7.5. Tin lead on solder tails over 50 microns. 

2.2.7.6. Nickel under plate. 

2.2.7.7. Shielded- 20 db min. effectiveness @ 30-

400MHz. 
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 ISO/IEC-11801פי    על   CAT-6Aע יעמוד בתקני  השקע המוצ .2.2.7.8

2nd Edition. 

עה"ט/    אביזרה .2.2.7.9 להתקנה  בקופסאות  תהיתאים    בקופסה מ"מ,    55"ט, 

, ו/או בכל התקן אחר    GEWISSאו באמבטיות תוצרת    היצרן  של   ייעודית 

 OPEN SPACEסטנדרטיות ו/או במחיצות     PVCוכן התקנה על תעלות  

. 

 הבאים:   תקניםב כמינימוםשקע הקצה והאביזר יעמדו   .2.2.8

2.2.8.1. CAT-6A 

2.2.8.2. VDE 0878/75 PART 1 

2.2.8.3. FCC PART 15, PART 68 UL-1863 

   EMI/RFIוכן לכל הסעיפים בתקנים הישראלים הנוגעים להפרעות   .2.2.8.4

 במוצרים חשמליים, הרלוונטיים למוצר הנדרש.

קטלוגי  .2.2.8.5 מס'  המדויקים,  המפרטים  את  יכלול  היצרן, המציע  שם   ,

ותוצאות בדיקה של מעבדה בין לאומית מוסמכת לפי הרשימה הבאה :  

EC,ETL ,DELTA     לעמידה בתקנים שפורטו לעיל )מערך הבדיקה ,

 של המעבדה יכלול את השקע כולו כולל מעגל מודפס(. 

 מסוכך )כולל מחברים(. RJ45לוח ניתוב  .2.2.9

 .  8wניתוב יתאם לכבלי   לוח .2.2.9.1

לעמוד   .2.2.9.2 הניתוב  לוח   ,CAT-6A, FCC part 1בתקנים  על 

TSB40-A, TIA\EIA-568B    בת"י הרלוונטיים  הסעיפים  וכל 

 .  EMI/RFIהנוגעים להפרעות 

לוח הניתוב יכלול הארקות לכל שקע בנפרד וחיבור הארקה כללי.  חיבורי   .2.2.9.3

התקן העוטף את  הארקה לכבל התקשורת יהיו באמצעות חבק מתכת או  

יאושר פתרון המחבר את סיכוך הרשת    סיכוך הרשת בכל היקף הכבל.  לא

 למחבר או ללוח הניתוב  בנקודת חיבור נקודתית. 

 לוח הניתוב יכלול מכסה מתכת אחורי להגנה מרעשים אלקטרומגנטיים. .2.2.9.4

 לוח הניתוב יכיל אמצעי עיגון וחיבור כבלים ייעודי.  .2.2.9.5

 מחברים.   16/24/48-ל   1Uבגובה  יהיהלוח  הניתוב   .2.2.9.6

מגרעות .2.2.9.7 יכיל  הניתוב  על    לוח  המוטבע  הדפס  ו/או  מחיק  בלתי  לסימון 

 הלוח. 

 . 19" בארון הלוח יתאים להתקנה  .2.2.9.8
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היצרן,   .2.2.9.9 שם  קטלוגי,  מס'  כולל  המדויקים  המפרטים  את  יצרף  המציע 

ותוצאת הבדיקה של לוח הניתוב, כפי שנבדק במעבדה בינ"ל מוסמכת על  

פי הרשימה המאושרת לעיל  וכן אישור לעמידה בתקנים הנדרשים. מערך  

בדיקה של לוח הניתוב יכלול גם את השקע כולו כולל המעגל המודפס,  ה

 "ו, ע"פ דרישות התקן.וככגון רציפות הארקה וכן פרמטרים 

 .מגשרים .2.2.10

 Low-smoke Zero)רה ימעכבי בע וכבלים גמישים נטולי הלוגנים  .2.2.10.1

Halogen Free Flame Retardant)  :לפי, IEC 

61034, IEC   60332-1 IEC 60754 4המכילים     מסוככים  

סף  . בנו26AWGשל    מינימאלי  חתך  בשטח  יהיו  המוליכיםזוגות מאוזנים.  

ספק מגשרים תואמים לשקעי הציוד האקטיבי שיותקן  ל   ספק יתחייב  ה

 . לקוחבאתר. הכבלים יסופקו במגוון צבעים על פי דרישת ה

 . יצוקים  מחברים  עם בלבד מפעל  בייצור יהיו  המגשרים כל .2.2.10.2

 . 6005X8ש מסוג  גמי בקרהו מתח אספקת כבל .2.2.11

 גיד שזור גמיש.  8 .2.2.11.1

 .יבשים ומגעים  מתח  אספקת, בקרה, קבועה להתקנה הינו  הכבל ייעוד .2.2.11.2

 . PVC -יהיה בעל גידים בודדים המצופים ב  הכבל .2.2.11.3

 במבנה שזור.  גמישים 22AWGשל  מינימאלי בקוטר יהיו  הגידים .2.2.11.4

 . לפחות 65% - ב מסוכך  יהיה הכבל .2.2.11.5

 . UVן יהיה מוג  הכבלבהתקנה חיצונית   .2.2.11.6

 .: PVCמעטה חיצוני יהיה עשוי מ  .2.2.11.7
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 כללי   - 4פרק  .2

 עקרונות .2.1

. מטרתו לאפשר אומדן  בלבדיובהר כי הכמויות המצוינות בכתב הכמויות הן אומדן   .2.1.1

 ראשוני בלבד. המציע נדרש לחשב מחדש את הכמויות הנדרשות. 

תב  ההצעה תוגש במחיר קבוע לכמות הנקודות ולפריסה המפורטים במסמך זה ובכ .2.1.2

לצורך השוואה בין ההצעות  הכמויות. בנוסף נדרש המציע להציג מחיר לכל פריט,  

 ובדיקת סבירות תחשיבי המציע.

אם וכאשר תידרש תוספת מעבר לכמויות המפורטות כאן, יבצע אותן המציע על פי   .2.1.3

 מחירי הפריטים ועל פי מדידה בפועל. 

 כתב כמויות  .2.2

( המכיל את כתב  Disk On Key)ההצעה תוגש מודפסת וכן ע"ג מדיה מגנטית   .2.2.1

 . מכרזשצורפו ל MS Excelת גיליונות הכמויות והמחירים באמצעו 

ופריט   .2.2.2 פריט  כל  ולתמחר  במלואם  הכמויות  כתב  סעיפי  על  לענות  נדרש  המציע 

 המופיע בכתב הכמויות בפרק עליו הוא עונה.  

 המציע יפרט את שם היצרן והמק"ט ליד כל פריט מוצע בכתב הכמויות.  .2.2.3

הצורך. המצי .2.2.4 במידת  ולהשלימו  הכמויות  כתב  את  לבדוק  מתבקש     ע 

אין לשנות את מבנה כתב הכמויות ואת תוכנו. שינויים ותוספות יש להציג בטבלה  

 נפרדת, תוך הצגת נימוקים ועלות כספית נדרשת. 

לבדיקת   .2.2.5 ובהתאם  בפועל  הביצוע  עפ"י  רק  יאושרו  הכמויות  בכתב  הכמויות  כל 

 .הכמויות שתעשה ע"י המפקח

 יים לציוד המוצע על ידו.על המציע לצרף להצעתו מפרטים טכניים וקטלוגים מקור .2.2.6

כל הפריטים המופיעים בכתב הכמויות ותיאורם כפופים למפרט הטכני ולתיאור   .2.2.7

בכתב   המופיע  המקורי  לפריט  בנוסף  תעשה  חלופי  פריט  הצעת  הכמויות.  בכתב 

 הכמויות תוך ציון מפורש ובקשה לאישורו. 

עפ"י ההתקנה  הנן כמויות משוערות, החישוב הסופי של הכמויות יהיה    כל הכמויות .2.2.8

 בפועל והמדידות בשטח. 

אורכי הכבלים יחושבו בהתאם לתוצאות נתוני אורכי הכבלים שיתקבלו כתוצאות   .2.2.9

 הבדיקות, בניכוי אורכי המגשרים ששמשו לביצוע המדידות.  

ל  .2.2.10 יהיו  התחזוקה  חוזה  במסגרת  שלא  ושינויים  תוספות  היחידה  עלות  מחירי  פי 

 בהצעת הספק.
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 נתונים ומחירים  .2.3

סים, ההיטלים, הוצאות היבוא  ים בכתב הכמויות יהיו בש"ח ויכללו את המ המחירי .2.3.1

 וכדומה פרט למס ערך מוסף.

המציע יציין מחיר בסיס לחישוב חוזה שירות ותחזוקה כולל עבור עבודות תשתית   .2.3.2

 ושיטת ההצמדה מתאריך חתימת החוזה. 

קבוע, בין  שר יפורטו בכתב הכמויות שלהלן יהיו מחיר מלא, סופי וכל המחירים א .2.3.3

 היתר יכללו: 

 מחירי התקנה ואינטגרציה לכלל המערכת.  .2.3.3.1

 תקופת אחריות באתר הלקוח. .2.3.3.2

 בדיקות קבלה.  .2.3.3.3

2.3.3.4. S.O.W 

 תיעוד והדרכה. .2.3.3.5

 סיוע טכני.  .2.3.3.6

 ליווי של טכנאי בעת הפעלת המערכות והציוד האקטיבי ככל שיידרש.  .2.3.3.7

 עלויות ביטוח כנדרש.  .2.3.3.8

 וכיו"ב. עלויות מיסוי כחוק, למעט מע"מ, ביטוח   .2.3.3.9

כל העבודות, החומרים וחומרי העזר הדרושים לביצוע העבודה, על פי כל   .2.3.3.10
 דרישות המפרט והמתכנן. 

העמסתם   .2.3.3.11 זה  ובכלל  העבודה  למקום  העבודה  וכלי  החומרים  הובלת 
 ופריקתם וכן הובלת העובדים למקום העבודה וממנה. 

העבו .2.3.3.12 במקום  החומרים  וכן  אחסנת  וכדומה  ציוד  מכונות,  כלים,  דה, 
 רת העבודות שבוצעו עד למסירתן הסופית. שמי

3.  
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 ציעהצהרת המ -  נספח ב'
מצהירים   נספחיו   כל  על  את החוזה  לרבות  כל מסמכי המכרז  זהירה את  בחינה  ובחנו  בעיון  הח"מ לאחר שקראנו  אנו 

 ומתחייבים בזה כדלקמן:
הדין הישראלי ובידיו כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, המציע הינו תאגיד המאוגד לפי   .1

 .1976 -התשל"ו
 המציע ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה  .2

במענה  .3 אותם מציע המציע  יצרני הציודים  מורשה מטעם  אינטגרטור  ו/או  מורשה  מפיץ  ו/או  הינו משווק  המציע 
 .למכרז

ביצע לפחות ש .4 )ניסיון: המציע  ( פרויקטים של מערכות מבוססות שו"ב ביטחון עם לפחות עמדת שליטה 3לושה 
מתאריך   החל  אחת,  את    1.1.2018וצפייה  הפחות  לכל  יכלול  פרויקט  כאשר  זה,  למכרז  המענה  הגשת  מועד  ועד 

 המערכות להלן )אספקה, התקנה ואינטגרציה(:
 פנים או חוץ.מצלמות בתנאי  100לכל הפחות  .א
 מצלמות לפחות.   100 -יטלית ל מערכת הקלטה דיג .ב
 מצלמות  30 -חיצוני ל  VMDמערכת גילוי תנועה אנליטיקה ו/או  .ג

תחנות עבודה   2תוכנת מערכת שליטה ובקרה השולטת על מערכת טמ"ס, בקרת כניסה וגילוי פריצה והכוללת לפחות   .5
 מופעלות ברשת מחשבים. 

 יכולת תחזוקה:  .6
ימים בשנה, הכולל לפחות ארבעה רכבי שירות    365ות ביממה,  שע  24ירות ואחזקה למתן שירות  למציע מערך ש .א

ידי המציע באופן קבוע וכן אמצעי תקשורת עם מספר קבוע במוקד -וארבעה טכנאים קבועים המועסקים על
 שעות ביממה. 24שירות אשר עובד 

 מצלמות.   50מערכות של מעל   חוזי תחזוקה חתומים ותקפים לתחזוקת  5למציע קיימים לפחות  .ב
נו מצהירים בזאת כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם, כי אנו מסכימים לכל האמור  א .7

במסמכי המכרז לרבות בחוזה על כל נספחיו, וכי לא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה  
 מראש על טענות כאמור.ואנו מוותרים בזאת 

אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים במכרז וכי הצעתנו זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז, וכי    אנו מצהירים כי  .8
 .  אנו מקבלים על עצמנו לבצע את ההתחייבויות בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז

 אחרים. אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים .9

 אינה ניתנת לביטול או לשינוי. הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ו  .10

 .לבינכם אנו מסכימים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב בינינו  .11
מסמכי  אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות בככל שההצעה מוגשת על ידי תאגיד הרי   .12

נו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם התאגיד בשמו מוגשת ההצעה, כי א
 לחתימתנו על הצעה זו. 

 

 _________ ______ מס' ע.מ:______________________ : שם החברה

 ____________________________________  : חתימת המציע

 __ __________________________________ : שם מלא של החותם

  

 אישור עו"ד
 

את   )מחק  לחוד   / יחד  חתימתם  כי  מאשר   ,____________ מ.ר.  עו"ד,   ,_____________________ הח"מ,  אני, 
מסמכי על  להלן,  המפורטים  ה"ה  של  מס'    , המכרז  המיותר(  מכרז  במסגרת  המוגשים  וההסכם  של    01EC/21ההצעה 

מורשים מטעם _____________  )שם המציע( לחתום על  מכללה האקדמית צפת, מחייבת את המציע; וכן, כי הינם  ה
מסמכים אלה בשם התאגיד, מכוח החלטת התאגיד כאמור, שנתקבלה כדין, על פי זכויות החתימה כאמור לעיל, וכי הם 

 צהרה מעלה לאחר שהבהרתי להם את משמעותה . חתמו על הה
 

 __________                 __________          _________________ 
 חתימה וחותמת    שם מלא        תאריך      
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תשלום שכר מינימום ועל אי העסקת עובדים זרים  על   תצהיר – ג' נספח 
 שלא כדין

 
הח"מ________________ ת.ז. ______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת  אני 

 ה בזה כדלקמן:וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק,  אם לא אעשה כן, מצהיר/
"( במסגרת הגשת הצעה למכרז פומבי  המציעהנני עושה תצהירי זה בשם ___________ )להלן: "

 "(.  המכללה "( אשר פורסם על ידי המכללה האקדמית צפת )להלן: "המכרז)להלן: " 01EC/21מספר 

 אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/כת לתת תצהירי זה בשם המציע. 

"תושב ישראל" משמעותם כהגדרתם בסעיף    -ל זיקה" אליו, "הורשע" ובתצהירי זה, המונחים "בע
ציבוריים, התשל"ו2 גופים  לי מש. אני מאשר/1976-ב)א( לחוק עסקאות  מעותם של  ת כי הוסברה 

 ה אותם. נ /מונחים אלה וכי אני מבין

 הנני מצהיר/ה כי המשתתף הינו "תושב ישראל". 

 (במקום המתאים Vסמן )

 אליו, לא הורשעו ביותר משתי עבירות בתקופה שקדמה למועד  המשתתף ו"בעל הזיקה "
, אשר נעברו  1987  האחרון להגשת ההצעות במכרז, בעבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז

 .2002באוקטובר  31אחרי יום 

   למועד שקדמה  בתקופה  עבירות  משתי  ביותר  הורשעו  אליו,  הזיקה"  ו"בעל  המשתתף 
, אשר נעברו  1987-בעבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז  האחרון להגשת ההצעות במכרז,

למועד מתן    בשנה שקדמה ההיית, אך ההרשעה האחרונה לא 2002באוקטובר   31אחרי יום  
 הצעה של המשתתף במסגרת המכרז. 

 (במקום המתאים Vסמן )

   המשתתף ו"בעל הזיקה" אליו, לא הורשעו ביותר משתי עבירות בתקופה שקדמה למועד
להגשת ההצעות במכרז, בעבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין    האחרון

 . 2002באוקטובר  31אחרי יום  , אשר נעברו 1991 -והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

   למועד שקדמה  בתקופה  עבירות  משתי  ביותר  הורשעו  אליו,  הזיקה"  ו"בעל  המשתתף 
ובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין  האחרון להגשת ההצעות במכרז, בעבירה לפי חוק ע

התשנ"א הוגנים(,  תנאים  יום  1991-והבטחת  אחרי  נעברו  אשר  אך  2002באוקטובר    31,   ,
ה במסגרת  ההרשעה  המשתתף  של  ההצעה  מתן  למועד  שקדמה  בשנה  הייתה  לא  אחרונה 

 המכרז.
 
 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 
 
 

 ________________ 
 ר + חתימה שם המצהי

 אישור עו"ד

. ____________, מאשר כי חתימתם יחד /  אני, הח"מ, _____________________, עו"ד, מ.ר

לחוד )מחק את המיותר( של ה"ה המפורטים להלן, על מסמכי המכרז, ההצעה וההסכם המוגשים  

ם מורשים  מכללה האקדמית צפת, מחייבת את המציע; וכן, כי הינשל ה  01EC/21במסגרת מכרז מס'  

בשם   אלה  מסמכים  על  לחתום  המציע(  )שם    _____________ החלטת  מטעם  מכוח  התאגיד, 

וכי הם חתמו על ההצהרה   לעיל,  זכויות החתימה כאמור  פי  על  כדין,  התאגיד כאמור, שנתקבלה 

 מעלה לאחר שהבהרתי להם את משמעותה . 

 
 __________                 __________          _________________ 

  חתימה וחותמת    שם מלא        תאריך      
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 סיון וממליציםי נ -  'דנספח 
 
 

  
עמדת שליטה וצפייה    פרויקטים של מערכות מבוססות שו"ב ביטחון עם לפחותמספר    -ניסיון המציע   .1

רויקט  פכאשר  ,  עד מועד הגשת המענה למכרז זה ו  1.1.2018תאריך  החל מאחת, אותם ביצע המציע  

 2.3הרשומות בתנאי סף  הפחות את המערכות  יכלול לכל

ועד מועד הגשת   1.1.2018כי בצעתי ______ פרויקטים כאמור לעיל מתאריך  הריני להצהיר בזאת  

 המענה למכרז זה.

 

לעיל והתואמים    1לפרויקטים המפורטים בסעיף    שמות ממליצים מהם ניתן לקבל חוות דעתלהלן   .2
 וברת המכרז בח 2.3לכל הפחות את דרישות תנאי סף 

  
 טלפון נייד  הפרויקט שבוצע  איש קשר  שם הלקוח 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
פרטיהם  רשם  המציע  ואין  למציע  בעבר  שהיו  נוספים  ללקוחות  לפנות  הזכות  שמורה  למכללה 

 ברשימה מעלה.  
 
 
 
 
 
 
 

 __________                 __________          _________________ 
 חתימה וחותמת    שם מלא        תאריך      
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 הצעת מחיר -  'הנספח  
 באתר המכללה( )יש למלא ע"ג האקסל המופיע 

 

על המוצרים/שירותים, למעט   וההיטליםכוללת את כל המיסים החתומה המצ"ב הצעת המחיר  .א

הדפיסו, מאתר המכללה, למלאו כנדרש, ל ((1)נספח ה') יש להוריד את קובץ האקסל  .  מע"מ

 . + חותמת ולצרפו למעטפת המכרז  על הקובץ המודפס לחתום

שורה ותאור מפורט הכולל מחיר ברמת    הכולל אקסל    Disk On Keyמצורף על ידנו    –בנוסף   .ב

 )להלן: "אקסל"(. מק"ט של כל מוצר/שרות/רישוי בפתרוןמלא לרבות 

הקטין את התכולה בפועל  לעיל, למכללה שמורה הזכות להגדיל או ל  ב'  בהתאם לאמור בסעיף .ג

 . והתשלום יהיה בהתאם למחירים המוצעים ע"י המציע ברמת מק"ט

הזכות .ד שמורה  קשורים    למכללה  לא  ו/או  הקשורים  מוצרים,  של  נוסף  רכש  לבצע  הבלעדית 

או במחיר נמוך    המכרז  יבהתאם למחיר   הזוכה  ע עם המצי  שרותקכל תקופת ההת  למכרז, לאורך

 .מהם

א .ה לשנות  הצעתנו  )להלן  לשלוש  מעבר  ותחזוקה  ותח3חריות  אחריות  שנות  כלולות  ז (  וקה 

 בהצעתנו למכרז זה: 

 א כולל מע"מ( )לשנת אחריות ותחזוקה רביעית: ____________ ₪ עלות ל .1

   א כולל מע"מ( )ל שנת אחריות ותחזוקה חמישית: ____________ ₪עלות ל .2

 מכרז זה:לשימוש המכללה מעבר לתכולת  ,יתוחעלות שעת פ .ו

 א כולל מע"מ( )ל ₪_______________   :Senior Levelברמת מתכנת 

 

 

 

 

 חותמת וחתימת המציע ______________________ 
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 מציע כתב כמויות והצעת ה –( 1נספח ה')

 

האקסל,   קובץ  את  להוריד  יש  המכללה  מאתר  אקסל  קובץ  להוריד  יש 

(", למלאו כנדרש, להדפיסו, לחתום על הקובץ  1המסומן בשם "נספח ה)

 .המודפס + חותמת ולצרפו למעטפת המכרז
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 פרטי המציע   –( 2נספח ה')
 

 המציע

  שם המציע: 

מספר מזהה )מס'  
  חברה/שותפות(:  

  , שותפות(:סוג התארגנות )חברה

  תאריך התארגנות:

  שמות בעלים / שותפים: 

  שמות מורשי החתימה: 

  שם המנהל הכללי: 

  מיקוד(:כתובת המציע )כולל 

  מספרי טלפון במשרד: 

  כתובת דוא"ל: 

 איש הקשר למכרז 

  שם איש הקשר למכרז: 

  טלפון נייד: 

  כתובת דוא"ל: 
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 ערבות הצעה -נספח ו'  
 

 : _____________ תאריך

 

 לכבוד 

 המכללה האקדמית צפת 

 , צפת 11רח' ירושלים 

 

 _____________________ ערבות מס' כתב הנדון: 

 

סכום לפי    אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל (  " המבקשלהלן: ")   על פי בקשת __________________ .1

להלן:  ₪ )______  מילים:_____________________ ב  דרישתכם, עד לסכום של ____________₪

מכרז פומבי מס'  השתתפות בלהגיע לכם מאת המבקש, בקשר עם    , המגיע או עשוי("סכום הערבות"

01EC/21  :(. "המכרז)להלן" 

ימים  (  7)  אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידיכם עד גובה סכום הערבות לא יאוחר משבעה .2

 (. "הדרישה מכתבלהלן: ") בסוף כתב ערבות זה לכתובתנו המצוינתממועד קבלת דרישתכם בכתב, 

שלא    ופן שחילוטה החלקי לא יגרע מתוקפה לגבי יתרת הסכוםערבות זו ניתנת למימוש בשיעורין בא .3

הערבות לא יעלה   חולט, והתשלום יבוצע בהתאם לנקוב במכתב הדרישה, ובלבד שסך התשלומים מכוח

 על סכום הערבות. 

לנמק    אנו מתחייבים לשלם את הסכומים לפי ערבות זו מבלי שיהא עליכםערבות זו היא בלתי מותנית, ו .4

ד את  לבסס  הסכוםאו  תשלום  את  תחילה  לדרוש  או  שהוא  אופן  בכל  להוכיחה  או  האמור    רישתכם 

 .מהמבקש

 לערבות זו.  כדי לגרוע מהתחייבויותינו בקשרהמכרז  הרינו מאשרים כי לא יהיה בשינוי תנאי  .5

 . ___________תאריך הנקוב בראשה, ותישאר בתוקף עד ליום  ערבות זו תיכנס לתוקף ב .6

 ערבות זו מכל סיבה שהיא. אנו לא נהיה רשאים לבטל  .7

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה ללא הסכמתנו.  .8

 על ערבות זו וכל עניין הנובע ממנה או הקשור בה יחולו דיני מדינת ישראל.  .9

 

  : הבנק מס' _______ של בנק ____________ שכתובתודרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף 

 

 פקס מס': _______________________   __________________________

 

 

 

 ____________________ 

 וחותמת הבנק  החתימ     
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 הסכם - 'זנספח 
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 הסכם 
 

 2020אשר נערך ונחתם בצפת ביום ____, בחודש ________  

 

 בין 

 מכללה האקדמית צפת ה

 , צפת 11ירושלים  רחובמ

 580362937ע.ר. 

 ("המזמיןו/או " "המכללה )להלן: "

 מצד אחד; 

 ביןל

 ___________________ 

 מרחוב___________________________ 

 ח.פ. _____________________ 

 "(ספק ה)להלן: "

 מצד שני; 

 
מע' אבטחה ובקרת כניסה   ספקת והתקנת  אל  01EC/21  פרסמה מכרז פומבי מספר והמכללה         הואיל:

" הכ "(המכרז)להלן:  כמפורט  ו,  זהל  להסכם  ובהתאם  )להלן:    במכרז  נספחיו  כל  על 

 (;"יםרותיהש"" ו/או  המערכת"

בשירותים   עוסק  הוא  כי  מצהיר  והספק  השירותים,  את  למכללה  לספק  מעוניין  והספק  והואיל:  

נות לביצוע השירותים במלואם ובמועדם, והמיומ  ןהמבוקשים, וכי הוא בעל הידע, הניסיו

 בהסכם זה על כל נספחיו;הכל כמפורט במכרז על נספחיו ו

והמכללה בחרה בהצעת הספק כהצעה הזוכה, ונקבע כי הספק יספק את השירותים למכללה      והואיל:   

לגבי   שוטף  תיעוד  למכללה  ויספק  המכללה,  דרישת  לפי  בצפת,  המכללה  אספקת  באתרי 

המוצרוששירותים  ה בתכונות  והכל  ,  יםינויים  ההתקשרות  תקופת  כל  במועדים  למשך 

 ובתנאים המפורטים ומוגדרים במסמכים המכרז ונספחיו ובהסכם זה על נספחיו; 

התחייבויותיהוה והואיל:  את  להסדיר  מעוניינים  ההסכמות    ם צדדים  את  ולהעלות  וזכויותיהם, 

 ביניהן על הכתב בהסכם זה להלן; 

למזמיןוהצדדים   : והואיל שירותים  הנותן  עצמאי,  כספק  יפעל  כי הספק  ישלם  הסכימו  והמזמין   ,

 לספק על פי התעריפים המוסכמים בין הספק למזמין, כמפורט בהסכם זה; 

 

 

 

 והותנה בין הצדדים כדלקמן:  הוסכם לפיכך הוצהר
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 כללי 

 המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.  .1.1

מהווים חלק בלתי  בכתב ופורסמו באתר המכללה,  הרות שניתנו  לרבות ההב  זמכרהמסמכי   .1.2

 נפרד מהסכם זה. 

 המסמכים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה: .1.3

 אישור קיום ביטוחים.  – 'נספח א  .1.3.1

 ערבות ביצוע.    - ' נספח ב .1.3.2

הינו   .1.4 המערכ  מטמיעהספק  של  במכרז  ת  והמוצעת  ו מורשה  ידו  יצרן  על  ידי  על  ומוסמך 

 רותים למערכת.ילמתן ש המערכת

השעות   .1.5 בין  הפועל  טלפוני  מוקד  סיוע    17:00עד    8:00לספק  ומתן  לצורך קבלת קריאות 

 ראשוני לשאלות ופתרון בעיות. 

סיום מבחני הקבלה לכלל המערכות אשר הוטמעו  מיום  שנים    3- להינה  תקופת ההתקשרות   .1.6

הספק   "ע"י  ההתקשרות)להלן:  ל "(תקופת  הזכות  שמורה  למכללה  את,  תוקף    האריך 

, "(תקופת האופציה)להלן: "   חודשים כל תקופה  12ההסכם בשתי תקופות נוספות בנות  

רותי האחריות יחולו עד תום  יהכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. התחייבות הספק לש

, Productionבמצב    העלאת המערכת לאווירוזאת מיום במכרז  תקופת האחריות הנדרשת  

 לעיל לסיומה קודם לכן.ם כאמור גם אם תגיע תקופת ההסכ

הוא   .1.7 וכי  נספחיהם  על  זה  והסכם  כל האמור במסמכי המכרז  הבין את  כי  הספק מצהיר 

מסכים לכל האמור במסמכי המכרז לרבות בחוזה על כל נספחיו, וכי לא יציג כל תביעות  

 או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ומוותר בזאת מראש על טענות כאמור.

את השירותים בהתאם להוראות ולדרישת כל דין, לרבות תקן, לרבות אלה    קספהספק י .1.8

ותנאים   מינימום  שכר  לתשלום  הקשורות  הוראות  ולרבות  בעבודה,  לבטיחות  הקשורות 

 סוציאליים לעובדי הספק. 

הכלים,   .1.9 המתקנים,  הציוד,  כל  את  בלבד,  חשבונו  ועל  המלאה  באחריותו  יספק  הספק 

והעבודה   והכל  החיבורים  בהן,  והכרוך  הקשור  כל  ולביצוע  השירותים  למתן  הדרושים 

יהיה  בתאום ואישורו של המתאם מטעם המכללה. מבלי לגרוע מאחריותו, על פי כל דין,  

דן, שיגרמו עקב ביצוע השירותים ו/או העבודות  הספק יהיה אחראי בגין כל נזק ו/או אוב

כושו, ואשר הנפגע זכאי לפיצוי בגינם  הקשורות לשירותים, למכללה ו/או לכל אדם ו/או לר

בלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר כי בכל מקרה אחריות הספק לא תחול באחד    על פי כל דין.

ד הספק, נגרם כתוצאה או יותר  מהמקרים הבאים: מקרים בהם הקלקול אשר נגרם לציו

מו נזקים  משפיכת ו/או חדירת נוזל ו/או מכוח עליון, לרבות מכת ברק; מקרים בהם נגר

לציוד כתוצאה מאש ו/או ממערכת החשמל; אי מילוי הנחיות הספק ו/או יצרן ציוד ו/או  

 שימוש בציוד בניגוד להנחיותיהם;  

ה של היצרן, יש והיו ברשותו  הנציג המורשהמטמיע ו/או  הספק מצהיר בזאת, כי בהיותו   .1.10

ומקצועניים  ם  וכן צוות אנשים מיומני  מערכת כלים המתאימים לתחזוקת ההובאפשרותו  

)לרבות תקופת    לשם מתן השירותים האמורים בהסכם זה, למשך כל תקופת ההתקשרות

 .מבניהםולמשך כל תקופת האחריות, המאוחר  האופציה(
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, מכל סיבה שהיא, יודיע  היצרןטמיע ו/או נציג  היות מהספק מתחייב, כי במידה ויפסיק ל .1.11

המכללה רשאית  תהיה  זה  במקרה  כך.  על  למכללה  עם   הספק  ההתקשרות  את  להפסיק 

תתקשר המכללה ולמסור לו    אתוהספק, והספק יהיה חייב לשתף פעולה עם הספק החדש  

 את כל המידע הטכני הדרוש. 

כלפי צד שלישי, לרבות  המכללה  הספק יפצה וישפה את המכללה, בשל כל חבות בה תחויב .1.12

נזק ו/או הפסד ו/או    לסגל המכללה ולסטודנטים ולכל השוהים בה, על פי כל דין, בשל כל

בלי  הוצאה, שייגרמו למכללה ו/או לשוהים בה בקשר לשירותים הניתנים על ידי הספק.  

יותר    או  באחד  תחול  לא  הספק  אחריות  מקרה  בכל  כי  מובהר  לעיל  מהאמור  לגרוע 

מקרים הבאים: מקרים בהם הקלקול אשר נגרם לציוד הספק, נגרם כתוצאה משפיכת  מה

ו/ נוזל  חדירת  לציוד  ו/או  נזקים  נגרמו  בהם  מקרים  ברק;  מכת  לרבות  עליון,  מכוח  או 

כתוצאה מאש ו/או ממערכת החשמל; אי מילוי הנחיות הספק ו/או יצרן ציוד ו/או שימוש  

 בציוד בניגוד להנחיותיהם; 

 מערכת אספקת ה .2

ותאריכי האספקה אשר יצוינו בגוף הזמנת    הקונפיגורציה  לפי    הספק יספק את המערכת .2.1

מכללה. הספק לא יבצע עבודה כלשהי ולא  מחלקת הרכש של הר תונפק לו על ידי  אשורכש 

 מאת המכללה. רשמית יספק מערכת כלשהי ללא קבלת הזמנת רכש 

תעו .2.2 על  במכללה  מנהל מחלקת המחשוב  יחתים את  / חשבונית עסקה    דת משלוחהספק 

מנהל המחשוב  ע"י    חתומה חשבונית עסקה    / . רק תעודת משלוח  בסיום מבחני הקבלה בלבד

במכללה או מי מטעמו, תהווה אישור למסירה, קרי "המערכת נמסרה, הותקנה, הופעלה  

באופן תקין והמשתמשים בה קיבלו הדרכה מתאימה לשימוש במערכת לשביעות רצונם".  

 אישור זה לחשבונית החיוב.   הספק יצרף עותק חתום של 

א  .2.3 זה,  הסכם  חתימת  לאחר  מיד  למכללה,  יעביר  כל  הספק  כל ת  אחר  וימלא  המסמכים 

במכללה, לרבות דרישות תוכנות, אביזרי  תקנת המערכת  הדרישות והסידורים הנוגעים לה

 וכל שאר הפרטים הטכניים הדרושים להתקנת וקישור המערכת.  הדפסה/ המחשה

 תאום ההתקנה יבוצע מול מנהל המחשוב במכללה.  .2.4

 . 01EC/21 בהתאם לאמור במכרז מכללה תסופק ותותקן בהמערכת  .2.5

 

 הדרכה ותמיכה  .3

 הספק ידריך את צוות המכללה בהפעלת ותחזוקת המערכת ברמת המפעיל.  .3.1

ה .3.2 ספרות  כל  את  המערכת  עם  יספק  עם   ה,פעל ה הספק  העבודה  שיטות  של  מלא  ותיעוד 

 המערכת והרכיבים המשויכים אליה. 

 . אחריותהספק יספק תמיכה מקצועית מלאה לאורך כל תקופת ה  .3.3
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 תחזוקה למערכת שירות  .4

ואישור מבחני    Productionהעלאה לאוויר במצב  תחל ממועד  שנים,    3של  ופת אחריות  תק .4.1

 . הקבלה

תחז .4.2 לתקופת  מתחייב  שלוהספק  בתשלום  פריטשנים    5  קה  כל  התקנת  תקופת  ממועד   .

.  שנים ממועד התקנת הציוד  3בת  יום תקופת האחריות  רק לאחר סהתחזוקה בתשלום תחל  

שנים    3. הרחבת אחריות מעבר ל  בלבד  שור המכללה איובבכפוף  חריות  הרחבת תקופת הא

 קבלת הזמנת רכש מאת המתאם מטעם המכללה.ב תמותנ

,  במהלך תקופת האחריות יהיה הספק אחראי לפעולתה התקינה של המערכת על כל רכיביה .4.3

הספק יספק ללא תשלום נוסף, שירותי  כולל ביצוע עדכונים שוטפים לגרסאות המערכת.  

 כן תמיכה, יעוץ טכני והדרכה למשתמשים. חזוקה ותיקונים ות

והכל    עדכוני גרסאות נתן באתר המכללה ויכלול תמיכה טכנית והדרכה,  י שירות התחזוקה י .4.4

 ללא תוספת תשלום או תמורה מצד המכללה.  

 . 01EC/21 בהתאם לאמור במכרז זמני תגובה לקריאת שרות:מתן השרות ו .4.5

 

 ערבות ביצוע .5

לזיהספק   כתנאי  למכללה,  ההסכם,  עביר  על  המכללה  חתימת  מועד  וטרם  ביצוע  כייתו  ערבות 

חודשים    40הערבות תהיה תקפה ל  מערך הצעתו הזוכה לא כולל מע"מ.   10%השווה ל  בסכום  

ב   תופחת  הערבות  הזכייה.  הודעת  המתאם    50%מיום  לאישור  ובכפוף  העבודות  ביצוע  בסיום 

   ות חדשה מופחתת כאמור.מטעם המכללה ובכפוף לקבלת ערב

המכללה וצמודה למדד   ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית לטובת  כל הערבויות הינן מסוג 

הערבות תהא של הזוכה    .המצורף למכרז זה   לנוסח הקבוע בנספח  המחירים לצרכן בהתאם  

 עצמו. לא תתקבל ערבות צד ג'

 ביטוחים .6

הספק לערוך ולקיים, למשך   ו/או על פי חוזה זה, מתחייבמבלי לגרוע מאחריות הספק על פי דין  

תוקפו של החוזה, על חשבונו, אצל חברת ביטוח מורשית כדין ובעלת מוניטין, את הביטוחים  

 המפורטים להלן: 

 ביטוח המערכת עד מסירתה למכללה וביטוח רכוש וציוד הספק.  .6.1

 כמפורט בנספח הביטוחים.  צד שלישיביטוח  .6.2

 סח כמפורט בנספח הביטוחים. , בנווביטוח אחריות מקצועיתביטוח חבות המוצר   .6.3

 ביטוח חבות מעבידים בעלת תוקף טרם תחילת העבודות במכללה  .6.4

הביטוחים יכללו תנאי על פיו הביטוחים לא יצומצמו ולא יבוטלו במשך תקופת הביטוח,   .6.5

 יום מראש.  60אלא אם תימסר הודעה, בכתב, בדואר רשום לידי המכללה, לפחות 

ימים מיום חתימת החוזה להמציא   14הספק, תוך    כל בקשה מצד המכללה, מתחייבללא   .6.6

לידי המכללה אישור מאת מבטחו של הספק בדבר עריכת ביטוחים בתקופת החוזה כמפורט  
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  )להלן "דרישות הביטוח"(.   נספח א'כ בנספח דרישות הביטוח המצורף להסכם זה  לעיל,  

קופת החוזה  טוחים יהיו תקפים במשך כל תהספק אחראי באופן בלעדי לדאוג לכך שהבי

הספק מתחייב    ותקופת החוזה הנוספות, ככל שיהיו, ולהמציא למכללה אישורים על כך.

שנים   שבע  למשך  מקצועית  אחריות  בביטוח  המשולב  המוצר  חבות  ביטוח  את  לרכוש 

 לפחות. 

לרכוש   הספק פוטר בזאת במפורש את המכללה ו/או את הבאים מטעמה, מכל אחריות לנזק .6.7

מטעמו, אולם הפטור מאחריות כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם   כלשהו של הספק או מי

 לנזק בזדון. 

, לא יהיה  בנספח א להסכם זהמוסכם בזאת במפורש כי בעריכת הביטוחים המפורטים   .6.8

בכדי להוסיף על אחריותה של המכללה מעבר לאמור בחוזה זה ו/או בכדי לגרוע מאחריות  

 זה זה ו/או על פי כל דין. הספק על פי חו

ספק רשאי לבצע ביטוחים נוספים ו/או משלימים לצורך ביצוע עבודתו. בכל ביטוח רכוש ה .6.9

נוסף או משלים כאמור ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי המכללה ומי מהבאים  

ניין  כאמור לא יחול לטובת בן אדם שגרם לנזק בזדון. כמו כן, לע  רמטעמה, אולם הוויתו

שם המבוטח לכלול את המכללה, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת  ביטוחי חבויות, יורחב  

 לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.  

ידי    הספקביטוחי   .6.10 על  הנערך  ביטוח  לכל  קודמים  הינם  לפיהם  מפורש  תנאי  יכללו 

כמו כן    .המכללהוכי המבטח מוותר על כל דרישה ו/או תביעה לשיתוף ביטוחי    המכללה

לא יצומצמו, ולא יבוטלו, ולא     הספקיכלל בביטוחים תנאי לפיו מתחייב המבטח כי ביטוחי  

 יום מראש.   30  ,המכללהאלא אם תימסר הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי  

או מי  /והמכללה  דרישה ו/או תביעה כנגד    מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או  הספק .6.11

זכא שהוא  נזק  בגין  אלמלא  מטעמה  עבורו  לשיפוי  זכאי  שהיה  או  עבורו,  לשיפוי  י 

ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסות הנערכות על ידו על פי הסכם זה, והוא פוטר בזאת 

 מאחריות לכל נזק כאמור לעיל. המכללה את 

תנאי הביטוחים ולשלם במלואם ובמועדם את מתחייב לקיים בקפדנות את כל    הספק .6.12

 דמי הביטוח. 

ומוסכ .6.13 ביטוחי  מוצהר  בעריכת  אין  כי  בזאת  ו/או  הספקם  הביטוח  אישור  בהמצאת   ,

ידי   על  הפוליסות  העתקי  על    הספקבהמצאת  כלשהי  אחריות  להטיל  ו/או    המכללה כדי 

ל פי ההסכם מאחריותו ע  הספקלהוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לפטור את  

 ו/או על פי כל דין. 

הינם   המכללה ת הביטוחים והמצאת האישור לידי  מותנה ומוסכם בין הצדדים כי עריכ .6.14

תנאים יסודיים בהסכם זה ואי עריכת הביטוחים ו/או אי המצאת אישורי עריכת הביטוח  

 . במועד יחשבו כהפרה יסודית של ההסכם
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 התמורה ותנאי תשלום .7

המערכת המכללה תשלם לזוכה בהתאם להצעתו הסופית במכרז כנגד  והטמעת    תמורת אספקת

עודת המשלוח החתומה ע"י מנהל המחשוב  ית מס כחוק, אשר תוגש למכללה יחד עם תחשבונ 

 יום.  45של המכללה, בתנאים תשלום של: שוטף + 

 

 אחריות  .8

נזק, איזה   .8.1 יהא אחראי, אחריות מלאה ומוחלטת, לכל ובגין כל תאונה, חבלה או  הספק 

של ו/או  לעובדיה  ו/או  למכללה  שייגרמו  הכלל,  מן  יוצא  בלי  שבא שהוא,  מי  ו/או  וחיה 

מטעמה ו/או לאדם אחר כלשהו, לגוף או לרכוש, בשל מעשה או מחדל רשלניים של הספק  

ל מי שבא מטעמו בקשר ובכל הנובע, במישרין או בעקיפין,  ו/או עובדיו ו/או שליחיו ו/או כ

 מהצבת ו/או הפעלת המערכת או בביצוע התחייבויות הספק על פי חוזה זה.  

יפצה את המכ .8.2 לפי המקרה, בכל דמי הנזק שיגיעו למי  הספק  )ים(,  ו/או את הניזוק  ללה 

שבא מטעמה   מהם. הספק משחרר לחלוטין ומראש את המכללה, עובדיה, שלוחיה ואת מי

כנ"ל שאירעו כתוצאה מהרישא  וחבות לכל ובגין כל תאונה, חבלה או נזק  מכל אחריות 

 א. לסעיף זה, לכל אדם, לגוף ו/או לרכוש, בכל עילה שהי

הספק אחראי כלפי כל צד שלישי, לרבות כלפי כל עובד או אדם אחר המועסק בשרותו, היה   .8.3

ואחריות כזאת מוטלת עליה לפי פקודת הנזיקין )נוסח חדש(, או לפי כל דין אחר, לנזקים  

שייגרמו להם תוך כדי ו/או עקב הצבת ו/או הפעלת המכונות, וכן לנזקים שיגרמו ממעשה  

ו/או מי שבא מטעמו והקשורים, ל ה או מחדל רשלניים ש ו/או שליחיו  עובדיו  ו/או  ספק 

במישרין או בעקיפין, בביצוע התחייבויות הספק על פי חוזה זה. אם תתבע המכללה ו/או  

עובדיה ו/או שלוחיה, ו/או מי שבא מטעמה על נזק שנגרם כתוצאה מהאמור לעיל, יהא על  

פסק לחובתה על ידי בית משפט בפסק  שי   הספק לסלק את התביעה כנגדן או לשלם כל סכום

 דין שביצועו לא עוכב. 

 הספק יהא אחראי כלפי המכללה וכלפי צד ג' בגין חבות המוצר  .8.4

הספק יהא אחראי לכל אובדן ו/או פגיעה ו/או נזק, מכל מין וסוג שהוא, שיגרמו למערכת   .8.5

ו ו/או כל  יחיבתקופת החוזה, בשל מעשה או מחדל רשלניים של הספק ו/או עובדיו ו/או של

מי שבא מטעמו, והוא מתחייב לתקנם, ללא דיחוי, הכול על מנת להחזיר את האמור למצבן 

 התקין ולשימוש מלא. 

בו עפ"י פסק    שתחויב הספק ישפה את המכללה בגין כל תביעה שתוגש כנגדה ובגין כל סכום   .8.6

ים  ליכמשפט ושכ"ט עו"ד וכל סכום שתאלץ המכללה לשלם עקב הה  תדין, לרבות הוצאו

 המשפטיים.

בשום מקרה לא יישא אחד הצדדים בחבות כלפי הצד האחר עקב אובדן    -הגבלת חבות   .8.7

הגבלת   עונשי.  או  מיוחד  תוצאתי,  עקיף,  אינצידנטלי,  נזק  או  רווחים  אובדן  תקבולים, 

 החבות של צד להסכם, כאמור, לא תחול במקרים של נזקי רכוש מוחשיים ו/או נזקי גוף.
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 יחסי הצדדים  .9

ם בין הצדדים כי בכל הקשור למערכת היחסים בין הספק לבין המכללה יחשב הספק  וסכמ .9.1

עובד  ספקכ יחסי  יהיו  ולא  לעובדי  -עצמאי  המכללה  בין  ו/או  לספק  המכללה  בין  מעביד 

 הספק. 

הצדדים קובעים בזה כי העובדים שיבצעו את העבודות מטעם הספק הינם עובדי הספק   .9.2

פיקוחו והשגחתו המלאים, והוא יישא בכל ההוצאות    יו,בלבד והם יהיו נתונים להוראות

והתשלומים הכרוכים בהעסקתם, לרבות בתשלום הניכויים על פי כל דין הכרוכים בכך וכן  

 בכל תשלום אחר המקובל או הנהוג בענף נשוא חוזה זה. 

מוסכם בזאת כי בכל מקרה שתוגש תביעה כנגד המכללה על יד ימי מעובדיו של הספק,   .9.3

את המכללה במלוא סכום התביעה, לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עורך    ספקישפה ה

 דין וכל סכום ו/או הוצאה אחרת שתישא המכללה בגין הליכים אלה. 

לעיל ישולם לאלתר ומבלי שיהא על המכללה להמתין לפסק דין   9.3השיפוי האמור בסעיף  .9.4

 .ו/או לסיומם של הליכים שינקטו מטעם מי מהצדדים

 

 פוט: שימקום  .10

והעניינים   לנושאים  הקשור  סכסוך  בכל  המקומית  השיפוט  סמכות  כי  מסכימים  הצדדים 

 בנצרת.לבתי המשפט המוסמכים   אך ורקהנובעים או הקשורים במכרז זה על נספחיו, תהא 
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 הפרת הסכם .11

 המכללה רשאית לבטל הסכם זה בשל כל הפרה יסודית, על פי כל דין או ההסכם.  .11.1

רשאית   .11.2 מי  המכללה  בנוסף  או  הספק  נגד  בהליכים  הוחל  באם  ההסכם  לביטול  להביא 

מטעמו שי בהם פירוק, כינוס נכסים, הסדר נושים ו/או חיסול עסקים באופן אחר, והליכים 

 יום.   30אלו לא בוטלו תוך 

באם הפר הספק הפרה יסודית תהא המכללה רשאית לבטל את ההסכם לאלתר ולחלט את  .11.3

הספק, וזאת בגין הנזקים שנגרמו או ייגרמו למכללה    על ידי  הערבות אשר הופקדה בידה 

כתוצאה, אך מבלי שתידרש המכללה להוכיח נזקים אלה. אין באמור בסעיף זה מלמנוע  

מהמכללה לגרוע מזכותה של המכללה לקבל מהזוכה כל סעד או תרופה או אחרים ו/או  

אחריות הספק לא תחול  ל מקרה  בלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר כי בכ  נוספים על פי כל דין. 

באחד או יותר  מהמקרים הבאים: מקרים בהם הקלקול אשר נגרם לציוד הספק, נגרם  

כתוצאה משפיכת ו/או חדירת נוזל ו/או מכוח עליון, לרבות מכת ברק; מקרים בהם נגרמו  

נזקים לציוד כתוצאה מאש ו/או ממערכת החשמל; אי מילוי הנחיות הספק ו/או יצרן ציוד  

 וש בציוד בניגוד להנחיותיהם;  או שימ/ו

ייכנס   .11.4 והביטול  בלבד,  בכתב  לספק  הודעה  באמצעות  יעשה  המכללה  ע"י  ההסכם  ביטול 

 לתקפו במועד שתקבע המכללה בהודעה. 

 
 
 
 
 
 

 ולראיה באנו על החתום:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ____________________________   ___________________ 

 הספק  כללה האקדמית צפת המ
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 דרישות ביטוח  –  א' להסכם נספח
 

"(  מבקש האישור)להלן "   , צפת11המכללה האקדמית צפת מרחוב ירושלים  על הספק להמציא לידי  
 אישור קיום ביטוחים )אק"ב( הכולל את הביטוחים המפורטים להלן: 

 
 ביטוח רכוש  א.

עקב הסיכונים    , במלוא ערכם, מפני אבדן או נזקהספקבבעלותו ו/או באחריותו של    וכן ציוד נלוה
, נזקי טבע  (316) המקובלים בביטוח אש מורחב לרבות אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה  

על(,  313) פגיעה  רכב,  כלי  ידי  על  פגיעה  צינורות,  והתבקעות  נוזלים  טיס, שביתות,  -נזקי  כלי  ידי 
 (. 314)בזדון, וכן פריצה פרעות, נזק 

 
 

 ביטוח אחריות מקצועית   ב.
ריותו של הספק על פי דין בגין אובדן ו/או נזק ו/או הפסד העלולים להיגרם לכל אדם  לכיסוי אח .1

ו/או גוף כלשהו לרבות )ומבלי לגרוע מכלליות האמור( מבקש האישור כתוצאה ממעשה ו/או  
 מחדל מקצועי של הספק ו/או עובדיו. 

 .   כיסוי לאחריותו של הספק בגין מי מטעמו .2
 : הביטוח אינו כולל הגבלה בדבר .3

 (.301) אובדן מסמכים  .3.1
 (.327)  אובדן שימוש או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח .3.2
 (.  303)דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע  .3.3
 (.  325) מרמה ואי יושר של עובדים   .3.4
 . (326)פגיעה בפרטיות   .3.5

רטרואקטיבית מיום חתימת ההסכם בין מבקש האישור לבין הספק    הביטוח הינו בעל תחולה   .4
 ואקטיבי"( . )להלן: "התאריך הרטר

 . (309) הביטוח כולל ויתור על זכות שיבוב כלפי מבקש האישור  .5
 (.332)חודשים   12הביטוח כולל תקופת גילוי מורחבת של   .6
ממעשה או מחדל רשלני  הביטוח מורחב לשפות את מבקש האישור בגין אבדן או נזק שנגרם   .7

 (.  321( )304)  של הספק
 (. 328)אחר שנערך ע"י מבקש האישור או עבורו  ביטוח זה הינו ביטוח ראשוני, לכל ביטוח  .8
 למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח. ₪  ,  2,000,000.- גבולות האחריות: .9
 

 ביטוח חבות המוצר   ג.
בגין אחריותו של היצרן על פי הדין הישראלי עקב תביעה ו/או דרישה, בגין אובדן ו/או נזק העלולים  .1

עצה ו/או עובדיה כתוצאה ממוצר פגום של היצרן ו/או  להיגרם לכל אדם ו/או גוף כלשהו לרבות המו 
 עובדיו.  

שור לבין  הביטוח הינו בעל תחולה רטרואקטיבית מיום תחילת חתימת ההסכם בין מבקש האי  .2
 המציע, אף אם ביצוע העבודה החל בטרם נחתם ההסכם. 

 . (309) הביטוח כולל ויתור על זכות שיבוב כלפי מבקש האישור  .3
לשפות  .4 מורחב  האישוראת    הביטוח  לסעיף    מבקש  ובכפוף  היצרן,  מחדלי  ו/או  מעשי  בגין 

 . (321(  304( )302)אחריות צולבת  
 (. 328)ביטוח זה הינו ביטוח ראשוני, לכל ביטוח אחר שנערך ע"י מבקש האישור או עבורו   .5
 (.332)  חודשים 12הביטוח כולל תקופת גילוי מורחבת של   .6
 ה ובמצטבר לתקופת הביטוח. למקר₪  ,  2,000,000. -גבולות האחריות:  .7

 
 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי ד.

פי דין, בגין אובדן ו/או נזק העלולים להיגרם לצד שלישי לרבות  .    לכיסוי אחריותו של הספק על  1
 (.  322))ומבלי לגרוע מכלליות האמור( מבקש האישור 

 הביטוח אינו הגבלה בדבר חבות הנובעת מ: .     2
 הרעלה,   .2.1
 זיק במאכל או במשקה המוגש ככיבוד במקום, כל דבר מ .2.2
 זיהום תאונתי פתאומי,   .2.3
שלא   .2.4 עליו  ו/או  בו  פעלו  או  פועלים  בשירותו  אחר  אדם  כל  או  שהמבוטח  לרכוש  נזק 

 במישרין בעת קרות מקרה הביטוח,   
 ( 307)חבות המבוטח בגין קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם   .2.5
 (. 315)תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי   .2.6



 
 

 85מתוך  83עמוד 

 

ייחשב  .3 לפיו  צולבת  אחריות  לסעיף  בכפוף  האישור,  מבקש  את  לשפות  מורחב  הביטוח 
 .(321( ) 304( ) 302)הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח 

 . (309) הביטוח כולל ויתור על זכות שיבוב כלפי מבקש האישור  .4
 . (328)שור או עבורו  האי ביטוח זה הינו ביטוח ראשוני, לכל ביטוח אחר שנערך ע"י מבקש .5
 (. 329)רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג'  .6
 למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח. ₪   4,000,000: גבולות האחריות .7
 

 ביטוח חבות מעבידים  ה.
 לכיסוי חבות הספק על פי דין כלפי כל המועסקים על ידו, בגבולות אחריות כנקוב להלן.  .1
 הביטוח אינו כולל הגבלה בדבר: .2

 עבודות בגובה ובעומק,    .2.1
 פיתיונות ורעלים,   .2.2
 העסקת נוער כחוק,   .2.3
 קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה וייחשבו כעובדי המבוטח.  .2.4

 (. 319)מבקש האישור הינו מבוטח נוסף, היה ויחשב למעבידם של מי מעובדי הספק   .3
 (. 328)ך ע"י מבקש האישור או עבורו  ביטוח זה הינו ביטוח ראשוני, לכל ביטוח אחר שנער .4
 . (309) הביטוח כולל ויתור על זכות שיבוב כלפי מבקש האישור  .5

 למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.₪    20,000,000,  לתובע₪    6,000,000:  גבולות האחריות .6
 

 כללי לכל הביטוחים  ו. 
בביטו .1 להחזיק  עליו  העבודות,  לביצוע  רכב  כלי  להחזיק  נדרש  והמבוטח  חובה  במידה  חי 

משולמים ותקפים לכלל הרכבים המשמשים לביצוע העבודות וכן ביטוח רכב צד שלישי,  
 ₪.  500,000-בתוקף, בגבול אחריות שלא יפחת מ 

הספק לאשר כי לא תפגענה זכויות מבקש האישור מחמת אי מסירת הודעה על  על מבטחי   .2
 נזק ו/או איחור בהגשת תביעה בגין הביטוחים הנ"ל, 

רבתי יבוטל ככל שקיים בפוליסות הנ"ל, בכפוף לחובת הזהירות של המבוטח    סייג רשלנות .3
 ובכפוף לזכויות המבטח עפ"י דין. 

  30עה, לא ייעשה אלא במשלוח הודעה מראש של  ביטול הביטוחים הנ"ל ו/או שינויים לר  .4
 , בדואר רשום. למבקש האישוריום 

 
 

   לתשומת לב הספק ומבטחיו:
הנ"ל מופיע בסוגריים קוד כיסוי/ביטול חריג כנדרש ע"י הממונה על שוק    על יד כל דרישה בביטוחים

קוד   מופיע  שלא  בדרישה  הספק.  של  באק"ב  הספק  של  המבטח  יציין  אותו  וחסכון,  ביטוח  ההון 
בצידה, ניתן שלא לציינה באק"ב, אך יש לכלול כיסוי/ביטול חריג זה בפוליסת הביטוח של הספק  

 מבוטח(. רחבה של הפוליסה לטובת ה)ה
 

 

 הנני מאשר כי קיבלתי את האמור לעיל ומתחייב להעביר נספח זה לידיעת מבטחיי.
 

 
 __________________ 

 חתימת הספק 
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 (DD/MM/YYYYתאריך הנפקת האישור )   אישור קיום ביטוחים 

המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל   בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה.אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח 
תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור  

 שור. בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האי
 מעמד מבקש האישור  י העסקה* אופ המבוטח  מבקש האישור* 

המכללה    שם:
 האקדמית צפת 

 נדל"ן ☐ שם:

 שירותים ☐

 אספקת מוצרים ☒

 ______ אחר: ☐
  של  והתקנה אספקה 

 תקשורת ציוד
 אבטחה  ומצלמות

 משכיר                                ☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☐

 מזמין מוצרים☒

 ______ אחר: ☐

 ת.ז/ח.פ: ת.ז/ח.פ:

 מען:  , צפת 11ירושלים    מען:

 כיסויים
 סוג הביטוח 

חלוקה לפי גבולות  
אחריות או סכומי  

 ביטוח

מספר  
 הפוליסה 

נוסח  
ומהדורת  
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום 

גבול האחריות/  
 סכום ביטוח 

כיסויים נוספים בתוקף וביטול  
 חריגים  

 מטבע  סכום  וד כיסוי בהתאם לנספח ד' יש לציין ק

מבקש    -309 ₪    ביט   רכוש  לטובת  תחלוף  על  ויתור 
 -314כיסוי בגין נזקי טבע,    -313האישור,  

ושוד,   פריצה  גניבה  כיסוי    -316כיסוי 
 ראשוניות  -328רעידת אדמה, 

צולבת,    -302 ₪  4,000,000   ביט   צד ג' הרחבת    -304אחריות 
ג'  -307שיפוי,   וקבלני    - צד  קבלנים 
לטובת    -309משנה,   תחלוף  על  ויתור 

האישור,   לתביעות    -315מבקש  כיסוי 
מבוטח נוסף בגין מעשי או    -321המל"ל,  

 -322מבקש האישור,    -מחדלי המבוטח
מבקש האישור ייחשב כצד ג' בפרק זה,  

מבקש  -329  ראשוניות,  -328 רכוש 
 האישור ייחשב כצד ג' 

אחריות  
 מעבידים

ויתור על  -309הרחבת שיפוי,   -304 ₪ 20,000,000   יט ב 
 -319תחלוף לטובת מבקש האישור, 

מבוטח נוסף היה וייחשב כמעבידם של 
 ראשוניות -328מי מעובדי המבוטח, 

אחריות  
 מקצועית

דיבה,   -303מסמכים, אובדן  -301 ₪ 2,000,000   ביט  
השמצה והוצאת לשון הרע במסגרת  

הרחבת   -304ועית, כיסוי אחריות מקצ
ויתור על תחלוף לטובת    -309שיפוי,  

מבוטח נוסף בגין   -321מבקש האישור, 
מבקש    -מעשי או מחדלי המבוטח

מרמה ואי יושר   -325האישור, , 
פגיעה בפרטיות במסגרת   -326עובדים, 

  -327עית, כיסוי אחריות מקצו
 -328עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח, 

  12גילוי  ) תקופת -332ראשוניות , 
 חודשים(

דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע   -303 ₪ 2,000,000   ביט   חבות מוצר
 -304במסגרת כיסוי אחריות מקצועית,  

ויתור על תחלוף   -309הרחבת שיפוי,  
מבוטח    -321לטובת מבקש האישור, 

 -בגין מעשי או מחדלי המבוטחנוסף 
עיכוב/שיהוי עקב   -327מבקש האישור,

 -332ראשוניות ,  -328, מקרה ביטוח
 חודשים(   12תקופת גילוי  )

 *: (ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח  פירוט השירותים
 מכירת/רכישת/השכרת ציוד  046

 ביטול/שינוי הפוליסה* 

לאחר משלוח הודעה למבקש האישור  יום 30טול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא שינוי לרעת מבקש האישור או בי
 בדבר השינוי או הביטול.

 חתימת האישור  

 המבטח:
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 ערבות ביצוע –  ' להסכםבנספח 
 

 לכבוד 

 המכללה האקדמית צפת 

 , צפת 11רח' ירושלים 

 

 _____________________ הנדון: ערבות מס' 

 

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום  ,  ח.פ/ת.ז______________    ________ לבקשת _____ 

לסך   חדשים_____________________)במילים:  ₪    ________עד  למדד,    (שקלים  שיוצמד 

"(  החייבכמפורט להלן מתאריך _________ אשר תדרשו מאת:__________________ )להלן: "

המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז פומבי  קטיבית  אספקת והתקנת ציוד תקשורת אלחוזה  קשר עם  ב

 . 01EC/21מס' 

לצרכי ערבות זו המונח "מדד" משמעו: מדד המחירים לצרכן, הכולל ירקות ופירות, המתפרסם ע"י  

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה למחקר כלכלי. 

המדד האחרון שפורסם לפני קבלת דרישתכם    הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן: אם יתברר מתוך 

)להלן: "מדד התשלום"( כי מדד התשלום עלה לעומת המדד הידוע ביום  ע זו  חתימת  ל פי ערבות 

, )להלן: "המדד  _________שפורסם ביום    2020שנת                    , דהיינו המדד של חודשההסכם

בשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת  היסודי"( אזי יחושב סכום הערבות כשהוא מוגדל  

 יסודי )להלן: "סכום הערבות המוגדל"(. המדד ה

למניעת ספק, אם יתברר כי המדד החדש שווה למדד היסודי או נמוך ממנו, לא יחול שינוי בסכום  

 הערבות. 

מתאריך דרישתכם  ימים    14אנו נשלם לכם מפעם לפעם, כל סכום בגבול סכום הערבות המוגדל, תוך  

ישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא  הראשונה בכתב, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דר 

הסכום   סילוק  את  תחילה  לדרוש  ומבלי  אחרת  ו/או  כלפיכם  לחיוב  בקשר  לחייב  לעמוד  שיכולה 

 האמור מאת החייב. 

 ועד בכלל. חודשים מיום הוצאתה   ___בתוקפה עד  רתישאערבות זו 

 ערבות אינה ניתנת להעברה או להסבה.  ה

 

  : יש להפנות לסניף הבנק מס' _______ של בנק ____________ שכתובתודרישה על פי ערבות זו 

 

__________________________ . 

 

 

 

 ____________________  __________________  ____________________ 

 חתימות וחותמת הבנק                  שמות החותמים                                            תאריך   

 


