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 1/2019מספר פומבי במכרז ציע הצעות לה הזמנה
 הרחבה, שדרוג, ותחזוקה של מערכת טמ"ס 

 במרכז הרפואי ע"ש ברוך פדה, פוריה
  

 כת טמ"ס הרחבה, שדרוג, ותחזוקה של מערמחיר להצעות  לקבלמבקש  הרפואי ע"ש ברוך פדה, פוריההמרכז 

 .במרכז הרפואי ע"ש ברוך פדה, פוריה                   

 
 הגדרות .1

 מונחים ומושגים בהזמנה זו יהיו בעלי אותן הגדרות ואותן משמעויות שיש להן בחוזה על נספחיו. 
 גם בלשון נקבע במשמע וכן להפך. –כל האמור בזכר 

 
 פרט המיוחד וכתב הכמויות.החוזה המצורף להזמנה זו על נספחיו, לרבות המ "החוזה" 
 המציע אשר מגיש הצעה זו למכרז הזה. "המציע" 
מי שהצעתו תיבחר על ידי ועדת המכרזים של המזמין כהצעה הזוכה ותתקבל   / "הקבלן""הזוכה" 

 על ידי המזמין. 
 בלבד .  ובאמצעות מורשי החתימה של הרפואי ע"ש ברוך פדה, פוריההמרכז  "המזמין" 

 "היועץ"
 

 מר עופר פירסט.    4CIחברת 

  
  העבודה תאור .2
 

 הרחבה, שדרוג, ותחזוקה של מערכת טמ"סלהצעות מחיר לקבל מעוניין  הרפואי ע"ש ברוך פדה, פוריההמרכז  .2.1

 במרכז הרפואי ע"ש ברוך פדה, פוריה.

פק להתקין במסגרת מכרז זה ובמהלך תקופת השרות והאחריות יידרש הקבלן להחליף ציוד תקול קיים ואו לס .2.2

 .  עפ"י המפרט הטכני וכתב הכמויות שמצורף למכרזואו ציוד חדש  קיימות ולתחזק מערכות

 הבאות: למערכות ותחזוקה אחריותלספק שרות, יידרש הקבלן 

 .IPמבוססת מצלמות  ת טמ"ס )טלוויזיה במעגל סגור(ומערכ .2.2.1

 .ת עם יכולת אחזור ושיחזור מידעיה ושליטה על המצלמויתוכנת צפעם (  nvr) ת הקלטה דיגיטאליתומערכ .2.2.2

על המציע לספק טכנולוגיה אשר תאפשר יכולת תוספת חיבור עתידי כמוגדר במסמך  -מערכות וציוד חדש  .2.2.3

 הטכני.  

לפי הצורך מימוש בשלבים  רי במטרה לאפשראבאופן מודול ובמפרט הטכני תוכננ המתוארותת והמערכ .2.2.4

התנאים מופיעים במפרטים הטכניים מהווים את ה השוניםהנתונים והיכולת הכספית של המזמין, 

מובהר למען הסר ספק, כי המזמין רשאי להזמין כל פריט מן  .מבחינת המזמיןהמינימליים הנדרשים 

המפרט הטכני על פי הצורך ושיקול דעתו הבלעדי ואינו מתחייב להזמין פריט כלשהו ו/או את כל 

 הפריטים הכלולים במפרט.

חברות אינטגרציה בארץ  4שיסופק יהיה מתוצרת מוכחת ומוכרת ואשר לפחות כל המערכות והציוד  .2.2.5

מתקינות ומתחזקות את הציוד המוצע. למען הסר ספק לא תאושר מערכת ו/או ציוד אשר מיובא / 

 ומסופק ע"י חברת אינטגרציה אחת. 
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טעמו כל פריט ציוד מוקדם של המזמין או מי שפועל מ להגיש לאשור בשלב המימוש דרשיהזוכה יהקבלן  .2.2.6

. דגמים שלא של המערכותמלווה במפרט הטכני מפורט. אשור המזמין יהיה תנאי לאספקת פריטי הציוד 

 תוספת מחיר. וזאת ללא כל  יוחלפו בדגמים אחרים מאושריםע"י היועץ יאושרו 

על  ת עבודה"יום קלנדריים ממועד מסירת "צו התחל 45: המצוינת במפרט מערכתתקופת הביצוע להתקנת כל  .2.3

 .ידי המזמין

 חודשים 36על המציע להעניק תקופת בדק אחריות תחזוקה ושירות למשך למערכות והציוד החדש שיסופקו  .2.4

האחריות והתחזוקה יכללו ( מיום סיום העבודות התקנה וקבלת תעודת השלמה. למען הסר ספק, שלוש שנים)

 את כל חלקי החילוף שיידרשו.

אצל המזמין, נדרש שירות הכולל תחזוקה מלאה  למערכות קיימות ומותקנותביחס למען הסר ספק, מובהר כי  .2.5

במהלך כל  (1ה בכתב הכמויות )סעיף יוכן אספקת והתקנת חלקי חילוף כמפורט להלן בהתאם לתעריפי הזכי

 . תקופת ההתקשרות בין המזמין לזוכה

לל תחזוקה מלאה וכן אספקת שיידרש הזוכה לספק ולהתקין, נדרש שירות הכו למערכות חדשותביחס 

שלוש שנים למשך ( וזאת 2ה בכתב הכמויות )סעיף יוהתקנת חלקי חילוף כמפורט להלן בהתאם לתעריפי הזכי

 .7יוצמד בלבד כמפורט בטופס . לאחר מכן, וככל שההתקשרות תוארך על ידי המזמין, התעריף הראשונות

 

 תכולת הפרויקט .3

ויקט כולל: קבלת אישורים הנדרשים על פי כל דין מהרשויות מבלי לגרוע באמור במסמכי המכרז הפר 3.1

המוסמכות, ביצוע עבודות הפרויקט ובכלל זה ההכנות הדרושות וההסדרים הזמניים הדרושים, אספקת כוח 

האדם, הכלים, הציוד, המכונות וכל משאב אחר, בין קבוע ובין ארעי, הנחוץ לשם ביצוע הפרויקט וכן השיקומים 

 דרשים בתום הביצוע.   והשחזורים הנ

( ומאשר 8על הקבלן הזוכה במכרז זה להמציא מסמך חתום ע"י מורשה חתימה מטעמו מאושר ע"י עו"ד )טופס  3.2

המחירים יעודכנו בהתאם  .כל הזמנה מטעם המזמיןשמירה על כל מחירי כתב הכמויות הסופי שעליו תתבסס 

 . "כללי הצמדה" 7.5.2.1 מס' להוראת תכ"מ

 מסמכים .4

 
 זמנה להציע הצעות מורכבת מהמסמכים הבאים: הה

 
 חוברת הזמנה להציע הצעות.  – מסמך א'

 
 אישור הבנת תנאי ההזמנה וטופס הצעה.   - 1טופס מס'  
 אישור עו"ד בדבר זכויות החתימה של החותמים על ההצעה.   - 2טופס מס'  
 (. 5.1.3)סעיף  אישור רואה חשבון לאמיתות היקף כספי של התקנות  - 3טופס מס'  
 (. 5.2.1תצהיר פירוט פרויקטים ניסיון מוקדם )סעיפים   - 4טופס מס'  
 (. 5.3תצהיר פירוט שמות מהנדסים והנדסאים )סעיף   - 5טופס מס'  
 (. 5.4תצהיר פירוט חוזי שירות )סעיף   - 6טופס מס'  
 . (3.2התחייבות לשמירה על מחירי כתב הכמויות )סעיף  - 7טופס מס'  
 אישור שימוש בתוכנות מקוריות.       -8טופס מס'  
 התחייבות המציע לעמוד בדרישת תשלומים סוציאליים, שכר מינימום וקיום         -9טופס מס'  

    חוקי העבודה.                                          
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 התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים.     - 10טופס מס'  
 טבלת הציוד.    - 11טופס מס'  
 טבלת עזר למציע.    - 12טופס מס'  
 התחייבות לעניין ביטוחים.    - 13טופס מס'  
  נוסח ערבות הצעה  - 14טופס מס'  

 
 

 . טכני מיוחד תנאים כלליים, מפרט – מסמך ב'
 מבוטל. )לא מצורף למכרז זה(. – 'גמסמך 
 כתבי כמויות. – 'דמסמך 
 ג'(.  –)כולל נספחים א'  שרות ותחזוקה וזהח –  המסמך 

 .מפרט לשירות תחזוקה וטיפול מונעמפרט טכני  – 1-מסמך ה
 

 במקרה של אי התאמה בין מסמכי המכרז, יגברו הוראותיו של המסמך הספציפי על הוראותיו של המסמך הכללי.
  

 העבודות נשוא*     אין ברשימת המסמכים כדי לגרוע מכל מסמך אחר הרלוונטי לביצוע 
 המכרז על פי מסמכי המכרז ועל פי כל דין.        

  

 
 הבאים:  הקריטריונים כל במכרז זה רק מציעים אשר עונים על להשתתף רשאים:  תנאי סף .5

 כללי .5.1

)יש לצרף  חברה או שותפות רשומה( ,עוסק מורשה)וף משפטי רשום ההצעה תוגש על ידי ישות ג .5.1.1

והמסמכים הנדרשים יהיו על שם מגיש ההצעה בלבד, אשר פועל  אישור בר תוקף( וכל האסמכתאות

  .טמ"ס, אבטחה ותקשורתשל מערכות בתחום אספקה, התקנה, אינטגרציה ותחזוקה  בארץ

עבור: )לפחות אחד מהנושאים: יצור, שרות, בתוקף ביום הגשת ההצעה במכרז  ISO בעל תקן .5.1.2

 .ISO 9000א אישוריהתקנה, תחזוקה , תהליכים (, מגוף אשר הוסמך להוצי

 )לא כולל מע"מ( בכל שנה במשך השנים ₪( מיליון חמש) 5הינו בעל היקף התקנות של לפחות  .5.1.3

 . מערכות מנ"מ וביטחון, עבור 2017- 2015 

למען הסר ספק במכרז לא רשאי להשתתף מיזם משותף, גם אם כל אחד מחברי המיזם המשותף  .5.1.4

 פות במכרז. עומד בעצמו במלוא תנאי הסף הקבועים להשתת

להגיש המחאה בנקאית או ערבות )בנקאית/ חב' ביטוח מורשה( אוטונומית/בלתי מותנית ולא על המציע  .5.1.5

מיום ש"ח תוקף הערבות/ההמחאה יהיה  35,000צמודה לטובת משרד הבריאות בסכום )קבוע( של 

 .29.4.2019ועד ליום  28.1.2019

של צד ג' כלשהו( ובנוסח המצורף כנספח הערבות צריכה להיות של המציע )לא תתקבל ערבות  .5.1.5.1

 למסמך א'.

המזמין יהיה רשאי לחלט את הערבות או לפרוע את ההמחאה הבנקאית, אם המציע יחזור    5.1.5.2

 בו מהצעתו ו/או לא יקיים אותה ו/או מכל סיבה אחרת לפי שיקול דעתו של המזמין.

משרדי ממשלה אחרים בשל  או המרכז הרפואי ע"ש ברוך פדה, פוריהששרותיו הופסקו ע"י מציע  .5.1.6

חודשים שקדמו למועד הגשת  24אי עמידה בתנאי חוזה או אספקה לא נאותה של שירותים במהלך 

 .ההצעה אינו רשאי להשתתף במכרז

 .במועד שנקבע בלבד  חובה בסיור הקבלנים  השתתפות .5.1.7

 1976–על המציע להיות בעל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  התשל"ו .5.1.8
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, לרבות בנוגע 1987 –ותקנות עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות )אישורים(, התשמ"ח

העדר ו  1987-תשלום שכר מינימום לפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז ,ניהול ספרי חשבונות ורשומותל

 .1991-חוק עובדים זרים, תשנ"אהרשעות בעברות לפי 

של החשב הכללי )בתוקף מיום   7.12.9על המציע להתחייב ולעמוד בתנאי הוראת תכ"ם מס'  .5.1.9

( שכותרתה:  עידוד העסקת עובדים ישראלים במסגרת התקשרויות הממשלה, הניתנת 16.05.2010

 .http://takam.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsfלעיון באתר  האינטרנט: 

  ללא יוצא מן הכלל.הטכני על המציע להתחייב לעמוד בכל הדרישות שבמפרט  .5.1.10

( 11)טופס טבלת ציוד להלן(  9.5.2)כמפורט בסעיף המציע יצרף להצעה  ,לשם עמידה בתנאי סף זה

)להלן:  עבור כל פריט ופריט במפרט הטכני ם יצרן ודגם המוצר או המערכת אותו הוא מציעבה יירש

טבלת הציוד תיבדק והתאמתה למפרט הטכני תאושר על ידי יועץ לוועדת . "טבלת הציוד"(

 המכרזים. אישור היועץ לוועדה יהיה תנאי סף לבחינת הצעת המציע למכרז.

 הקיבוציים בענפים ההסכמים וכן והצווים התקנות העבודה, חוקי כל את על המציע להתחייב לקיים .5.1.11

 .פעילותו לתחום הנוגעים

 על המציע להתחייב כי לצורך ההתקשרות נשוא המכרז יעשה שימוש אך ורק בתוכנות מקוריות. .5.1.12

המציע מתחייב שאינו נמצא בהליכי פירוק, או פשיטת רגל. המזמין רשאי לפסול גם מציע הנמצא  .5.1.13

 .הקפאת הליכים, לפי שיקול דעתו בכינוס נכסים או

ככל שהמציע הינו תאגיד/שותפות: להיות בעל  אישור על העדר חובות לרשם החברות. כאישור  .5.1.14

ייחשב נסח חברה/שותפות עדכני של רשם התאגידים הניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות 

קת נסח חברה", אשר לא בלחיצה על הכותרת "הפ Taagidim.justice.gov.ilהתאגידים, שכתובתו: 

מצוינים  בו חובות אגרה שנתית  לשנים שקדמו לשנה בה מוגשת ההצעה  ולגבי חברה, בנוסף, לא 

 מצוין שהיא חברה מפרת חוק או שהיא בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק.

 .מהרשת ללא תשלום םוניתן להוריד  המרכז הרפואיבאתר   מוהמכרז יפורסמסמכי  .5.1.15

 

 םמוקד ןניסיו .5.2

 ר כל פרויקט כולל מערכות מנ"מ וביטחוןשכא( פרויקטים 3) שלושההשלמת ביצוע של לפחות     .5.2.1
 ואילך, כאשר כל פרויקט חייב לכלול:   2015החל משנת , מערכת טמ"ס עם הקלטה דיגיטלית

 .או ממונעות/וקבועות חיצוניות פנימיות או מצלמות  60לפחות    .5.2.1.1

  .עבודה תותחנ 2 שחזור מידע, הכוללת לפחות צפייה ולשליטה  ניהול וידאותוכנת  .5.2.1.2

  תקשורת קווית מבוססת סיבים אופטיים ואו רשת תקשורת ייעודית. .5.2.1.3
 מצלמות לפחות. 64 -ל תמערכת הקלטה דיגיטאלי .5.2.1.4

 

 לחברה המציעה  יכולת הנדסית מוכחת הכוללת לפחות את כל אלה: .5.3

שנה לפחות או בהתקשרות ארוכת טווח ( הנדסאים  העובדים אצל המציע  מעל 2העסקה של לפחות שני ) .5.3.1

של שנה  לפחות עם המציע מהתחום של: תקשורת מחשבים, אלקטרוניקה, מחשבים )ניתן להגיש גם 

 מהנדסים נוספים מהתחומים  המוגדרים בלבד(

 

 יכולת תחזוקה : .5.4

 )ללקוח( ובהיקף כולל שלא       ₪ 25,000לחברה חוזי תחזוקה חתומים בהיקף של     .5.4.1

http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/linkredirect?openform&47
http://takam.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf
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 . 2016 -ו 2017לשנה, עבור תחזוקת מערכות מ.נ.מ לכל אחת מהשנים  ₪אלף  100 -מיפחת    

 
 

 שלבי ההזמנה להציע הצעות .6
 

 לוחות זמנים
 

 לוחות הזמנים המתוכננים להליך הם כדלקמן: 
 

 יתקיים . המפגש 12:00בשעה  8.1.2019מפגש וסיור קבלנים יתקיים בתאריך      6.1

 .3חדר הישיבות במחלקת האחזקה, בניין מס' ב, פוריה במרכז הרפואי ע"ש ברוך פדה

 הינה חובה ומהווה תנאי להגשת הצעה במכרז. במלואו ועד לתומוהקבלנים השתתפות במפגש      6.2

  מציע  ששמו לא נרשם כמשתתף לא יוכל להגיש הצעה.          

 באחריות המשתתפים למלא טפסי השתתפות ולהפקידם בידי נציג המזמין.  6.2.1

של המציע או בעל תפקיד ת צד שלישי אלא רק באמצעות עובד לא ניתן לעמוד בחובת ההשתתפות באמצעו  6.2.2     

 בו. 

הבלעדי, להציג נושאים שונים הקשורים בהליך.  דעתובמפגש המציעים, המזמין יהיה רשאי על פי שיקול   6.2.3                 

מזמין למסמכי המכרז של המזמין במהלך הכנס , אלא אם הז לא יהיה תוקף לכל התייחסות של המכר

 באו לאחר מכן   לידי ביטוי בהודעה בכתב.

רשאים המציעים שהשתתפו במפגש המציעים לפנות אל המזמין בבקשה לקבלת  -בקשה לקבלת הבהרות  6.2.4

"ט מנב, גרשון ז'ידובצקימר ל בכתב בלבדהבהרות בקשר עם מסמכי המכרז. לשאלות הבהרה יש לפנות 

 6652666-04ולוודא קבלה  בטלפון    GJidovetsk@poria.health.gov.il מייל בכתובת ,המרכז הרפואי

 שאלות שיגיעו בע"פ או לאחר מועד זה לא תענינה. .12:00בשעה  15.1.2019עד ליום 

הבלעדי, להתייחס או שלא להתייחס לבקשות ההבהרה. תשובת  דעתול המזמין יהיה רשאי  על פי שיקו 6.2.5

להלן  )שינוי תנאי המכרז(. למען הסר ספק מובהר כי לא יהיה  7.2המזמין לבקשות תופץ כהודעה לפי סעיף 

 תוקף לכל התייחסות   של המזמין אלא אם ניתנה בכתב כאמור. 

עליה  , במעטפהלהלן 9.5כמפורט בסעיף  המכרזלרכז את כל מסמכי  המציעעל   -מועד הגשת ההצעות  6.2.6

" בלבד, ללא שם המציע או כל הרפואי ע"ש ברוך פדה, פוריה המרכז עבור  1/2019יש לציין: "מכרז מס' 

)להלן:  28.1.2019ביום  12:00משעה לא יאוחר  המזמיןולהניחה בתיבת המכרזים לפי כתובת , פרט אחר

  .)ע"היום הקוב

 

 תקופת ההתקשרות  .7

 מזמין יתקשר עם הזוכה לתקופה של שלוש שנים מיום חתימת הסכם .ה .7.1

אחת בכל  של שנה נוספות תקופות 3עם סיום תקופת ההסכם למזמין שמורה האופציה להאריך את ההסכם ל .7.2

 .פעם

 ששת החודשים הראשונים להתקשרות יהוו תקופת ניסיון, אשר במהלכה יהא המזמין רשאי לבטל את .7.3

  ימים מראש . 3התראה בכתב בת ההתקשרות עם הזוכה ב

mailto:GJidovetsk@poria.health.gov.il
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 ,להפסיק את ההתקשרות רשאי הרפואי המרכז יהיה ולהלן לעיל האמור מכלליות לגרוע מבלי       7.4        
 השני לצד תימסר אשר בכתב בהודעה ,ההתקשרות בסיום רצונו את לנמק צורך וללא שהיא סיבה מכל

 .ההסכם סיום בגין כלשהו פיצוי לספק שלםל חייב יהא לא הרפואי המרכז .מראש יום 60 לפחות
 

 שינוי תנאי המכרז .8

כל עוד לא נפתחה תיבת המכרזים, המזמין שומר לעצמו את שיקול הדעת לשנות, לעדכן, או לסייג כל תנאי  8.1

 מתנאי ההזמנה, במידה והיא סבורה ששינוי, עדכון או סייג כאמור נדרשים לצרכי המזמין. 

עה בכתב שתופץ למציעים )בפקס ו/או בדואר אלקטרוני(. הודעות אלה תהוונה שינוי תנאי המכרז יעשה בהוד 8.2

חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז. למען הסר ספק מובהר כי לא יהיה כל תוקף לשינוי אלא אם ניתנה בכתב מטעם 

 המזמין. המציע יחתום בחתימת מורשי החתימה שלו על הודעה כאמור ויצרף אותה כחלק ממסמכי המכרז. 

 לכתובת הדוא"ל שעות ממועד קבלתה בהודעה  24יעים יאשרו קבלת ההודעה בתוך המצ 9
GJidovetsk@poria.health.gov.il 

 

  ונספחיה ההצעה 10

ת במועד הגש, לכך"( על גבי טפסים המיועדים ההצעהבמכרז להגיש את הצעתם )להלן: " המשתתפים לע 10.1

  לעיל.  6.2.6ההצעות כמוגדר בסעיף 

   לאחר המועד האמור לעיל. מסרנהישתתתקבלנה הצעות שתשלחנה בדואר או  לא 10.2

 :להוכחת תנאי הסף הכלליים מסמכים שיש לצרף להצעה 10.3

 
 1976 –חוק עסקאות גופים ציבוריים  תשל"ו תוקף על ניהול ספרי חשבונות ורשומות עפ"י -אישור בר 9.3.1

מטעם פקיד , 1987 –ופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות )אישורים(, התשמ"ח ותקנות עסקאות ג

 . השומה וממונה אזורי מע"מ, על שם הגוף המציע

/רשם תעודת עוסק מורשה משלטונות מס ערך מוסף )ליחיד( /תעודה מרשם החברות )לגבי חברה(  9.3.2

 .השותפויות )לגבי שותפות(

ם רואה חשבון או עורך דין בדבר מורשי החתימה בשם אישור מטע  ככל שהמציע הינו תאגיד:  9.3.3

 . (2)טופס  התאגיד

 5.1.13ככל שהמציע הינו תאגיד: אישור על העדר חובות לרשם החברות, בהתאם לאמור בסעיף  9.3.4

 לתנאי הסף לעיל.

 14טופס מס'  –ערבות הצעה בנוסח המצורף למסמך א  9.3.5

מפריש ניכויים ותשלומים כדין עבור יע המצ או מרואה חשבון כי  לאומימהמוסד לביטוח  אישור 9.3.6

 . (10)טופס  בהתאם לחוק הסוציאליותעובדיו להבטחת זכויותיהם 

אישור מעו"ד או רואה חשבון שהמציע אינו נמצא בהליכי: פירוק / פשיטת רגל / כינוס נכסים /  9.3.7

 הקפאת הליכים.

 אישור השתתפות בכנס המציעים.  9.3.8

 .(9)טופס  הצהרה בדבר השימוש בתוכנות מקוריות 9.3.9

 13התחייבות לעניין ביצוע ביטוחים בנוסחו המדויק )ללא כל שינוי, מחיקה או תוספת של טופס  9.3.10

 המצורף בזאת.

mailto:GJidovetsk@poria.health.gov.il
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מציעה אישה המעוניינת כי תינתן לה העדפה בשל עובדה זו תצרף להצעתה אישור ותצהיר. בסעיף זה,  9.3.11

ב' לחוק חובת המכרזים,  2משמעות כל המונחים לרבות "אישור" ו"תצהיר" הוא כמשמעותם בסעיף 

 .1992-התשנ"ב

המציע יצרף את מסמכי המכרז כשהם חתומים. יש לחתום על כל מסמכי המכרז והחוזה בראשי  9.3.12

תיבות בתחתית כל עמוד כהוכחה לקריאת המסמכים והבנתם. במידה והמציע הוא תאגיד תיחתם 

 ההצעה על ידי מורשי החתימה המוסמכים לחתום בשמו.

 נוספים הנזכרים במכרז זה. מסמכים אחרים/ 9.3.13

 

 על המציע לכלול בהצעתו את המסמכים הבאים: תנאי הסף המיוחדיםלצורך הוכחת העמידה ב  9.4
 

 כנדרש  לחברה בתחומים הנדרשים .  ISOאישור בתוקף של תקן  9.4.1

 (.   3לעיל(   )טופס  5.1.3אישור רואה חשבון לאמיתות היקף כספי של התקנות )סעיף   9.4.2

לעיל, אשר עונים לתנאים של ניסיון מוקדם. הפירוט יוגש   5.2עבור כל דרישה בסעיף  פרוט הפרויקטים  9.4.3

( . יש לספק עבור כל פרויקט את  4בתצהיר חתום ע"י מנכ"ל החברה ויאומת ע"י עורך דין )טופס 

 הנתונים הבאים:

 שם הלקוח. 9.4.3.1

 פרטי המערכת שהוקמה: תאור קצר של הפרויקט, פרוט    9.4.3.2
להבין  את   סוגים וכמויות הציוד הנכללות בכל תת המערכת ברמה המאפשרת                   

 הרכב המערכת.

 תאריך גמר הפרויקט ומסירתו ללקוח. 9.4.3.3

 שם, תפקיד ומס' טלפון של איש הקשר של הלקוח באותו     9.4.3.4
 פרויקט עמו ניתן לאמת את הנתונים הנדרשים לעיל.                   

(  ותחום ההשכלה כולל אישור מאומת ע"י רואה חשבון 5.3אים )סעיף פרוט שמות המהנדסים וההנדס  9.4.4

 (.  5/עורך דין  על היותם מועסקים בחברה מעל שנה או בהתקשרות ארוכת טווח של מעל שנה )טופס 

 ללקוח ₪ 00025,תצהיר מנכ"ל החברה מאומת ע"י עו"ד החברה על קיום חוזי שרות בהיקף מינימאלי של   9.4.5

 (.  6( )טופס 5.4)סעיף  2017 -ו 2016בכל אחת מהשנים )₪( אלף   ₪ 100,000ולא פחות מ 

 (.11טבלת הציוד )טופס   9.4.6

 אופן הגשת ההצעה 9.5

המשתתף למלא  עלמכרז, לרבות דפי הוראות אלה. מסמכי העל כל דף ודף ועל כל מסמך הכלול ב יחתום מציעה
במסמכים המצורפים לחתימת  יםהמיועדהמצורפים להצעה זו, ולחתום בכל המקומות  המסמכיםאת כל 

 ". הקבלן"

הרפואי ע"ש המרכז עבור  "1/2019יש לציין: "מכרז מס'  עליהקבלן לרכז את כל מסמכי המכרז, במעטפה העל 

במשרדי המחסן המשקי ולהניחה בתיבת המכרזים , לבד, ללא שם המציע או כל פרט אחר" בברוך פדה, פוריה

 .28.1.2019ביום  0:012לא יאוחר משעה ( 3)בניין מס' 

לגבי כל שינוי, תוספת או הסתייגות שייעשו על ידי המציע ביחס למסמכי המכרז, בין בגוף המסמכים בין 

במסמך לוואי ובין בדרך אחרת, תהיה ועדת המכרזים רשאית, בהתאם לשיקול דעתה המוחלט בנדון, לפעול 

 באחת או יותר מהדרכים הבאות:

 של המציע; . לפסול או לדחות את הצעתו1

 לראות את הצעת המציע כאילו לא נעשו בה השינויים כלל. .2
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 לדרוש הבהרות מן המציע בעניין השינוי שנעשה. .3

לתקן את ההצעה או כל פעולה אחרת בהתייחס להצעת המחיר, בכל מקרה של טעות חישובית, הגלויה על  .4

וביות כאמור. הודעה על שינוי כאמור במידה פני ההצעה והכל עד כדי שינוי סכומים כתיקון לטעויות החיש

 .ויבוצע, תימסר למציע

 לעיל 5.1.9את טבלת הציוד לאישור היועץ לוועדת המכרזים כמפורט בסעיף יצרף להצעה המציע  9.5.2

על פי שיקול דעתו הבלעדי של היועץ לוועדת המכרזים, במידה ו .בזאת המצורף 11ע"פ נוסח טופס מספר 

ין זה והמציע יהיה רשאי יתישלח למציע הודעה בכתב לענ וצר או מערכת כלשהם,בהירות לגבי מ תהיה אי

להעביר, תוך לא יאוחר מן המועד הנקוב בהודעה, טבלת ציוד מתוקנת לבחינת היועץ לוועדת המכרזים. אם 

 לא העביר המציע טבלה מתוקנת כאמור במועד, ייחשב כמוותר על זכותו לתקן את טבלת הציוד. 

אישור היועץ לוועדת המכרזים בדבר התאמת טבלת הציוד למפרט הטכני הינה הסר ספק, כי  מובהר למען

  תנאי סף מהותי במכרז זה. 

 

, אשר לא ינקוב במחיר ליד סעיף או סעיפים של כתב הכמויות יחשב הדבר כאילו כלול המחיר מציע  9.5.3

לבצע עבודה זו ללא תמורה כמי שמתחייב  מציעבסעיפיו האחרים של כתב הכמויות ויראו את ה

 נוספת, או שהצעתו תפסל, לפי בחירת המזמין

על המציע לחתום על ההצהרה המופיעה בהמשך המפרט כי קרא את ההצעה, הבין את פרטיה, השתתף  9.5.4

 בסיור הקבלנים, וקיבל מהמזמין את כל הנתונים הנדרשים לו להגשת הצעה מלאה ומסודרת.

המשתתף למלא  עלל מסמך הכלול במכרז, לרבות דפי הוראות אלה. על כל דף ודף ועל כ יחתום המציע 9.5.5

במסמכים המצורפים  המיועדיםהמצורפים להצעה זו, ולחתום בכל המקומות  המסמכיםאת כל 

  ". הקבלןלחתימת "

 , לא ישנה המציע ולא יוסיף או ימחק מן הכתוב במסמכים. לוחתימה כנ" למילוי פרט 9.5.6

 מורשישומה או שותפות רשומה, ייחתמו כל מסמכי מכרז זה על ידי חברה ר יתוגש ע" וההצעה במקרה 9.5.7

 דין. עורךאו  חהחתימה של התאגיד בצירוף חותמת התאגיד וחתימתם תאושר על ידי רו"

או עד  יום מהמועד האחרון שנקבע ע"י המזמין כמועד הגשת ההצעות 90תוקף ההצעה יהיה למשך     9.5.8

שבהם. המזמין יהיה רשאי לבקש מהמציעים להאריך את תוקף הצעתם לסיום הליכי המכרז לפי המאוחר 

 של המזמין.  דעתולתקופה נוספת אחת או יותר בהתאם לשיקול 

וכל תנאי אחר  לא לשנות את מחירי היחידות בכתב הכמויות, תנאי תשלום  המציעמתחייב  אלהזמן  יבפרק        

 יחס להצעתו.יהמת

   
 המזמין שלא לדון בה כלל.  רשאי ,כל המסמכים המנויים לעיללא יצורפו אליה  אשר הצעה 9.5.9

 
הצעה המכילה שינויים או הסתייגויות לעומת  אושאיננה לפי תנאי המכרז  הצעהלדיון   תובא לא   9.5.10

 האמור במסמכי המכרז. 
 

 בחירת הקבלן אמות המידה ואופן  10

 אופן בדיקת והערכת ההצעות: 10.1

לדרוש )אך לא חייבת( עדת המכרזים, או מי מטעמה, תהיה רשאית במסגרת שלבי ההערכה המפורטים להלן, ו

עדה, וכן תהיה רשאית לבחון את ואו הבהרה לגבי מסמכים שהוגשו לו-עדה כל מסמך ווממציע להציג לו
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יכולותיו וכישוריו המקצועיים של המציע או מי מטעמו. ועדת המכרזים שומרת לעצמה הזכות לפנות לאנשי 

 עתו של המציע על מנת לאמת את פרטי הצעתו.הקשר המופיעים בהצ

 :בדיקת עמידת ההצעה בתנאי הסף – Iשלב 

לעיל, על כל תתי  5המפורטים בסעיף הכלליים והמיוחדים בשלב הראשון תיבדק עמידת המציע בתנאי הסף 

 בדיקת הצעת המחיר.  - הצעות שיעמדו  בדרישות תנאי הסף יעברו לשלב השני סעיפיו.

 ת הצעת המחיר:בדיק –IIשלב 

ביותר יזכה  הנמוכההכוללת )כלומר בסה"כ צירוף הרכיבים להצעה( המציע אשר יציע את הצעת המחיר 

 במכרז. 

במקרה של שוויון מוחלט בין ההצעות, ועדת המכרזים תהא רשאית לנהל עם המציעים מו"מ על המחירים 

 .דעתהעל פי שיקול המוצעים, לפסול את הצעותיהם או את המכרז, הכול 

 הבהרות נוספות:  10.2

על  יןיהם, בס אלבמסמכי המכרז ו/או כל הסתייגות ביח יעשות שיתוספנקיבה במחיר פריט ו/או כל שינוי או אי 

 .הצעהלת הלפסיו/או בכל דרך אחרת עלול לגרום ואי ב לובמכתכים ובין מף המסגוב וספתאו תשינוי י יד

 ה.כזוכתר, או כל הצעה שהיא מתחייב לקבוע את ההצעה הזולה ביו אינו מזמיןה

זוכה זכות להתקשרות כע  קבשנ ימל וכה כלשהו במכרז כדי להטיל על המזמין חובה או להעניקעת זבקביאין 

 עם המזמין בהיקף כלשהו.

כושרו של המציע לבצע תו ומינואת אתהיה רשאי לקחת בחשבון בשיקוליה בבחירת ההצעות  רזיםהמכ ועדת

 ר.בעבמציע עם היונה של המזמין את החוזה המוצע ואת ניס

 

 תיקון הצעות 11

יו"ר ועדת המכרזים רשאי לתקן טעויות סופר או טעויות חשבונאיות שנתגלו בהצעות. התיקון יעשה במהלך 

 בדיקת ההצעות בידי הועדה וירשם בפרוטוקול, כאשר ההודעה על התיקון תימסר למציע.  

 פסילת הצעות 12

 ל.הצעה אשר לא תעמוד בתנאי סף תפס 12.1

לפסול הצעות אם הן חסרות, מוטעות, או מבוססות על הנחות בלתי נכונות או  רשאיועדת המכרזים  12.2

על הבנה מוטעית של נושא המכרז, זולת אם החליטה הועדה אחרת. אין באמור כדי לגרוע מזכותה של 

 המזמין למחול על פגמים טכניים שנפלו בהצעה בתום לב. 

עים )או מי מהם( בבקשה לקבלת הבהרות בנוגע להצעות או בבקשה למזמין שמורה הזכות לפנות למצי 13

 לקבלת נתונים ומסמכים נוספים, כנדרש לדעתו לצורך בדיקת ההצעות והערכתן. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המזמין שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לדרוש מכל אחד  14

ידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים דקלרטיביים, בכל מהמציעים לאחר הגשת ההצעות למכרז להשלים מ

הקשור לניסיונו ויכולתו של המציע ו/או חברי הצוות מטעמו /ו לגבי הפתרון הטכני המוצע על ידו וזאת בין 

היתר לצורך בחינת עמידתו של המציע ו/או חברי הצוות מטעמו ו/או הצעתו בתנאי הסף המפורטים בהזמנה 

 זו. 

ו למזמין את כל הנתונים והמסמכים המבוקשים בתוך המועד שקבעה המזמין בפנייתה, לפי המציעים יעביר
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 ימנה. מכתובת המזמין. תגובת המציעים תצורף להצעה ותחשב כחלק בלתי נפרד 

במקרה כזה המציעים לא יהיו המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.  15

 פוי מאת המזמין. זכאים לכל פיצוי או שי

בשלב זה תקציב  לביצוע כל הפרויקט  במלואו וכי הביצוע יותאם להיקף   והמזמין מבהיר בזאת כי אין בידי 16

 התקציב שיעמוד לרשות המזמין מעת לעת.

ולפצל את  הפרויקטלמזמין שמורה הזכות לבחור בחלק או בחלקים מכל הצעה שהיא, לבצע רק שלב משלבי  17

 .היחידה והמערכת כל זאת ללא כל שינוי בעלות שונים העבודה בין קבלנים

המזמין שומר לעצמו את הזכות לבצע את המערכת בשלבים ככל אשר יבחר ולקבוע את היקפו של כל שלב  18

 באופן רצוני כצרוף כלשהו של חלק או חלקים של כל הצעה שהיא.

 25% כמות העבודה בגבולות שלהפחתה של הנהלת המרכז שומרת  לעצמה את הזכות לשנות ע"י הוספה או  19
ברשימת ת את העבודה בכל אחד מסעיפי הכמויומשכר החוזה. כן יהיה המזמין רשאי להוסיף או להפחית 

  הכמויות בכל הכמויות שימצא לנכון במסגרת הנ"ל.

 באפשרות המזמין להעביר לקבלן אחר סעיף ואו פרק שלם כאשר לדעתו טובת הפרויקט מחייבת זאת.  20

מורה הזכות לספק לקבלן חומרים ו/או פרטי ציוד. עשה המזמין כאמור ינוכה ממחיר ההצעה מחיר למזמין ש 21

 החומרים ו/או פרטי הציוד הרשום בהצעת הקבלן.

המוצעות בהצעה. עשה  )תשתית, כבילה, התקנת עמודים( למזמין שמורה הזכות לבצע חלק מהעבודות 22

 הרשום בהצעת הקבלן. המזמין כאמור, ינוכה ממחיר ההצעה מחיר העבודה

 

 התקשרות עם המציע השני במדרג 23

את הזכות לפנות אל המציע השני במדרג שומר לעצמו מבלי לגרוע בזכויות על פי כל דין, המזמין  23.1

ההצעות על מנת שיבצע את הפרויקט על פי הצעתו וזאת גם לאחר שהוכרז על זוכה אחר במכרז, בכל 

 על פי תנאי המכרז והחוזה.  מקום שהזוכה אינו עומד בהתחייבויותיו

ימים להודיע למזמין על קבלת הצעתה. לא עשה כן המציע  7למציע שידורג שני תהא שהות של  23.2

זו למציע שידורג  והמדורג שני, או שהשיב בשלילה, יהיה רשאי המזמין לחזור ולהציע את הצעת

 שלישי וכך הלאה. 

 
 :הת ואישורים שידרשו מהמציע/הזוכיוהתחייבוההסכם,  24

 

למען הסר ספק מובהר כי שיזכה במכרז ייחתם הסכם לפי הנוסח המצורף למסמכי מכרז זה.  המציע עם 24.1

תוקף בין -עובר לחתימת ההסכם בפועל על ידי המזמין וקבלת צו התחלת עבודה לא יהא קיים חוזה בר

 הצדדים. 

והזוכה  במידהתו במכרז. ימים מקבלת ההודעה מהמזמין, על זכיי 7יהיה לחתום על ההסכם תוך  הזוכה על 24.2

לחלט את הערבות הבנקאית  רשאיהזמן האמור לעיל, תהא המזמין  פרקלא יחתום על ההסכם תוך 

 הבלעדי.  דעתושיקול  יעפ" ,אחר קבלןהעבודות לידי  ביצועולמסור את  ,שמסר

כרז עם נשוא המ העבודותאשר הצעתו לא תתקבל תוחזר הערבות מיד לאחר חתימת ההסכם לביצוע  למציע 24.3

 הזוכה. 
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 :להגיש הזוכהלשם הבטחת ביצוע התחייבויותיו במסגרת ההסכם שיחתם עם הזוכה, על  24.4

 ביצוע ערבות .א

ימים מיום ההודעה על הזכייה, ערבות בנקאית  7הזוכה במכרז יידרש להפקיד אצל נציג המזמין, תוך 

קב בה המציע בהצעתו מסכום התמורה שנ 5%אוטונומית/בלתי מותנית לטובת המזמין בסכום המהווה 

"(  ערבות הביצועבצירוף מס ערך מוסף בשיעור הקבוע בחוק בנוסח המצורף להסכם ההתקשרות )להלן: "

 וכתנאי להתקשרות המזמין עם הזוכה.

ערבות הביצוע תשמש כביטחון לקיום התחייבויות הזוכה על פי הסכם ההתקשרות. ערבות הביצוע תהיה 

חילוט, צמודה למדד המחירים לצרכן וניתנת לגבייה על פי דרישה חד  אוטונומית, בלתי מותנית וברת

 צדדית של המזמין, וזאת בנוסף לזכותו לתבוע מן הזוכה כל סעד ו/או פיצוי לפי כל דין.

הערבות תהיה של מוסד בנקאי או של חברת ביטוח שברשותה רישיון לעסוק בביטוח ע"פ חוק הפיקוח על 

אשר אושרה ע"י החשב הכללי באוצר למתן ערבויות למכרזים ממשלתיים. ו 1981-עסקי הביטוח, תשמ"א

  הערבות תהיה חתומה על ידי נציגי המוסד הבנקאי/חברת הביטוח.

 נוסחה של ערבות הביצוע יהי בנוסח המדויק המצורף להסכם ההתקשרות, מסמך ה' המצורף בזאת.

בנוסחו במסמך ו' בביטוחים כמפורט  עהמציחתום על ידי המבטח מטעם  אישורים בדבר קיום ביטוחים .ב

  .המדויק של נספח זה

 הזכייה על ההודעה מיום ימים 7 תוךיש להציג לעיל  ב.13 -א.13את המסמכים העונים על דרישות סעיפים  .ג

 דרישות הנ"ל מהווה תנאי מוקדם להתקשרות. ה. מילוי במכרז

או לא מילא תנאי אחר מהדרישות הנ"ל, לא הפקיד המציע הזוכה במכרז ערבות ביצוע כנדרש ובמועד, ו/

סעד העומד לו  לנקוט כנגד המפר כלהתחייבויותיו לפי מכרז זה והמזמין יהיה רשאי  מילויחשב הדבר כאי יי

 לפי כל דין.

בתוספת דרישות ותנאים שיתואמו בין הצדדים הסכם ההתקשרות,  בנוסחיחתם הסכם י במכרזעם הזוכה  .ד

חיובים נוספים מעבר להצעת  המזמיןהותית מהוראות מכרז זה, או להטיל על ובלבד שאין בהם כדי לחרוג מ

יום מיום שנמסר לו על זכייתו, יהיה המזמין רשאי לבטל את  14חתם הזוכה על ההסכם תוך  לאהזוכה. 

 זכייתו. 

ין, טחון או הנהלת המזמילהעביר לפני תחילת העבודה ובאופן שוטף, עפ"י דרישת קצין הב במכרז הזוכה על .ה

. ברשימה יפורטו שמות העובדים, מספר תעודת זהות המזמיןעל ידו בשטח  שיועסקואת רשימת העובדים 

 וכתובת מגורים.

 אוטונומית צמודה יפקיד הזוכה ערבות בנקאית ,העבודהבתום  - )ערבות בדק( ערבות אחריות ותחזוקה 24.5

להבטחת  העבודה הסופית בפועל,ף מהיקאחוזים(  חמישה) 5%בגובה  זהה לזה של ערבות הביצוע, נוסחב

 חודשים מתום ביצוע העבודה כמוגדר  בהסכם.  12שירות ותחזוקה.  למשך  ,תיקוניםבדק,  ביצוע

 זכות עיון בהצעה הזוכה 25

כל משתתף במכרז יהא רשאי לעיין בהחלטה הסופית של ועדת המכרזים, בנימוקיה ובהצעת הזוכה במכרז 

דעה על תוצאות המכרז. משתתף במכרז לא יהא רשאי לעיין בחלקים יום מקבלתו את ההו 30וזאת בתוך 

 של החלטת ועדת המכרזים או בחלקים של ההצעה הזוכה אשר העיון בהם עלול לדעת ועדת המכרזים

 לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי.

 המכרז ביטול  26



 

 
 חתימה וחותמת המציע ________________  שדרוג הרחבת ותחזוקת מערכת טמ"ס 1/2019מכרז פומבי מס'          

13 
 

המזמין לבצע את  רשאירה זה המזמין רשאי בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי, לבטל את ההליך המכרז . במק

 הפרויקט בעצמה או באמצעות צדדים שלישיים, מבלי שתהא למציעים כל טענה או תביעה בקשר לכך.

  כללי 27

 דין חל ותנית שיפוט 27.1

 הליך מכרז זה כפוף לדיני מדינת ישראל, בנוסחם מעת לעת.  13.1.1                        

 בבתי המשפט המוסמכים לכך. כל עניין הנוגע לפרויקט ידון אך ורק 

 הוצאות ההשתתפות בהליך 27.2

 המציע לבדו ישא בהוצאות השתתפותו בהליך, ולא יהיה זכאי לכל שיפוי מאת המזמין בגין הוצאות אלו. 

 הצעה בודדת 27.3

 כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד.

 

 תכולת ההצעה 27.4

ם. על המציע לבחון ולבדוק את כל הפרטים ביצוע הפרויקט כולל את כל העבודות המתוארות בתוכניות ובמפרטי

כל טענה בדבר  .הנוגעים לאתר ולעבודות, ולקחת בחשבון את כל העלויות הנוגעות לביצוע מושלם של העבודה

  שינוי המחיר או התאמה לא תתקבל ותהווה הפרה של ההתקשרות.

 קניין רוחני 27.5

ועליו  ,מציע, לשם הכנת הצעתו והגשתהשבתיק המכרז הם רכושה של המזמין, הם מושאלים ל המסמכים כל

להגשת הצעות למכרז. אין המציע רשאי להעתיקם או להשתמש בהם לשום  האחרוןלהחזירם למזמין עד המועד 

 מטרה אחרת. 

 כתובות הצדדים ואופן משלוח הודעות 27.6

 כתובתן של המזמין וועדת המכרזים היא כמפורט לעיל. כתובתם של כל    27.6.1

על המציע לפרט בהצעתו   כתובת, טלפון, טלפון תובת שנקבעה במסמכיהם. המשתתפים תיראה ככ   

   נייד, פקסימיליה וכתובת דואר אלקטרוני פעילה. 

או  במבוא לחוזה הצדדיםלפי כתובות או במסירה ידנית הצדדים תהיינה במכתב רשום  הודעות 27.6.2

 לנמעןיחשב כאילו הגיעה ת ל. כל הודעה שתישלח לפי הכתובות הנ"בפקסמיליה או בדואר אלקטרוני

אם נשלחה בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני תיראה כאילו  שעות ממסירתה למשרד הדואר. 72בתוך 

 בעת מסירתה.  -התקבלה אצל הקבלן ביום העסקים שלאחר היום בו נשלחה ואם נמסרה ביד 

   
              
         

 כרז והנני מסכים לתוכנם וכן אני מצרף בזאת את הצעתי חתומה, את תנאי המ והבנתימאשר בזאת כי קראתי  מהח" אני
 תנאי המכרז.  יוכל הנספחים הנדרשים עפ" בנקאיתערבות 

 
 

 _____________________                               __________________ 
 המציע חתימת           המציע שם
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  טלפון: _________  פקס: _____________________________ ו:כתובת                                         
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 1טופס מס' 

 
 אישור הבנת תנאי ההזמנה וטופס הצעה

 
 :____________ תאריך

 
 _________:המציע שם

 
 לכבוד

 הרפואי ע"ש ברוך פדה, פוריההמרכז 
 
 .ג.נ.,א
 

  במרכז הרפואי ע"ש ברוך פדה, פוריה .הרחבה, שדרוג, ותחזוקה של מערכת טמ"סלספקת שרותי אל הצעה: הנדון
 1/2019מכרז מס 

 
מסמכי לשון יחיד( מצהירים בזה כי קראנו בעיון והבנו את  לרבות –)להלן, לשון רבים  _____________בע"מ מהח" אנו   

, התנאים הכלליים לביצוע העבודה, על כל החוזהן את נוסח "( וכההזמנה" –)להלן להציע הצעות ההזמנה המכרז ואת 
, ואשר ההזמנהועיינו בתוכניות ובשרטוטים ובכל אחד מהמסמכים האחרים אשר צורפו למכתב המפרט הטכני,  נספחיהם,

תקשר , ובהתאם לכך אנו מגישים הצעתנו להזונזכרים בו ולא צורפו אליו, והמהווים כולם יחד חלק בלתי נפרד מהצעתנו 
 "(המזמין" -)להלן הרפואי ע"ש ברוך פדה, פוריההמרכז בהסכם עם 

 כמפורט להלן:  
 
העבודה, תנאי הגישה למקום העבודה,  לסוגאנו מכירים ומבינים את כל המפרטים הקשורים   כימצהירים בזה  אנו .1

צוע העבודה וכל ההוצאות הכנת תוכניות העבודה, ביצוע העבודה, משך בי עלושאר הגורמים המשפיעים עבודה טיב ה
  , על כל שלביה, וכי בהתאם לכך הוכנה הצעתנו.בעבודההכרוכות 

 
החוזה נמסר לביצוע בהתאם לכתב כמויות. לפיכך סכום ההצעה  לנו ולפיכך, מוסכם עלינו כי ידועמצהירים כי  אנו .2

יר לא ישתנה והוא כולל את כל בכל סעיף של כתב הכמויות הינו סופי והמחיר המוצע הינו קבוע מראש ומוחלט. המח
 מכל מין וסוג, הכרוכות בביצוע מושלם של הפרויקט.  –בין המיוחדות, בין הכלליות ובין האחרות  –ההוצאות 

 
או עד לסיום הליכי המכרז ובחירת  האחרון שנקבע להגשת ההצעות יום מהמועד 90במשך  בתוקףתהיה  הצעתנו .3

 לפי המאוחר שבהם. זוכה
 
 התקופהכי, בכפוף לתנאי ההזמנה ולאמור להלן, קבלת הצעתנו זו על ידי המזמין בתוך  ומסכימיםמצהירים  אנו .4

חלק ממנו, על המפרטים,  המהוויםהנקובה לעיל תחייב אותנו לחתום על החוזה, לרבות כל נספחיו וכל המסמכים 
 ם קבלת הודעת המזמין.האחרים בקשר עם ביצוע העבודה, מיד ע המסמכיםכל  הפרטים ועלעל התוכניות, על 

 
, החוזה זוכי בכפוף לתנאי ההזמנה ולאמור להלן, מחייב אותנו, מיום חתימתנו על הצעה  ומסכימיםמצהירים  אנו .5

 על כל המסמכים המצורפים אליו כאילו היה חתום על ידינו.
 
 בשלמותהצעה זו,  הצעתנו כוללת את כל הדרוש לביצוע העבודה, כמפורט בכל המסמכים של כימצהירים בזה  אנו .6

וזאת בהתאם ללוח  הדרושיםדרושים ולספק את כח האדם והציוד הוכן שיש באפשרותנו לרכוש את כל החומרים 
 לביצוע מושלם של העבודה. ,הזמנים

 
 .ול שיוגשואו הצעה כל שהיא מבין אלה  ומתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר שתוגש ל המזמיןלנו כי אין  ידוע .7
 
צורפו  שלאהמצורפים להצעה ואלו  לבצע את העבודה נשוא הצעתנו, בהתאם לאמור בכל המסמכים מציעים אנו .8

 .כולל מע"מ, ₪ _________אליה, המהווים חלק ממנה, תמורת הסכום הכולל של 
 
 .בהסכם, הכל בכפוף ובהתאם לאמור נציג המזמיןעל ידי  החשבוןיום מיום אישור  30 יהיוהתשלום  תנאי .9
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 שייקבעהצעתנו, בהתאם לתנאי ההזמנה ולמפורט לעיל, להתחיל בביצוע העבודה בתאריך  קבלתים עם מתחייב אנו .10
בתוך תקופת הביצוע  ולסיימהדרשים הובשלבים  העבודה בקצב בצו התחלת העבודה, לפי הוראות החוזה, לבצע את

 נספחיו. כלהחוזה, על  כפי שיקבע הכל –
 

. ואנו מוותרים המכרז מסמכיכל האמור בהזמנה להציע הצעות, בהצעה ובאנו מסכימים לכל  כימאשרים בזה  אנו .11
להצעתנו, או  בקשרעל כל טענה, ונהיה מנועים מלהעלות כל טענה או תביעה מכל סוג שהוא כנגד המזמין  מראש

 נתקבלה הצעה כלשהיא ובין אם בוטלה אםבקשר להוצאות עבור הכנת הצעתנו, בין אם תתקבל ובין אם לאו, בין 
מסמכי ההצעה הנדונה ובקשר להליכי הדיון וההחלטה  ןיבעניההזמנה או בקשר לכל החלטה שתחליט המזמין 

 בהצעות השונות.
 

 
________________ 

 הקבלן חתימת         
 
 
 
 
 

 ___________-ה"ה ________________ת.ז ___________ ו_____________ מאשר בזאת כי  ד"עו,  מהח" אני
 , וכי מציע"(ה______________ )להלן: "מורשי החתימה של _____החתום/ים על  המסמך לעיל הינם ת.ז. _____

 . יןיוענלכל דבר מציע מחייבת את ה חותמיםחתימתם נעשתה כדין, וכי חתימת ה
 

       ______________________ 
 וחותמת  חתימה      
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 2טופס מס' 
 
 

 חתימהאישור זכויות 
 

 
 לכבוד

 הרפואי ע"ש ברוך פדה, פוריההמרכז 
 
 
  

 ___________-ה"ה ________________ת.ז ___________ ו_____________ מאשר בזאת כי  ח/ רו" ד"עו,  מהח" אני
 ת.ז. __________החתום/ים על  ההצעה שהוגשה על ידי __________________)להלן: "המציע"( 

 . יןיוענלכל דבר מציע מחייבת את ה חותמים, וכי חתימתם נעשתה כדין, וכי חתימת המציעהמורשי החתימה של הינם 
 
 
 

       ______________________ 
 וחותמת  חתימה      
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 3טופס מס' 

 
 אישור רואה חשבון לאמיתות היקף כספי של התקנות

 
 

 שר בזה כדלקמן: אני הח"מ רו"ח __________מ.ר ____________מרחוב ____________מא
 
 הנני משמש כרואה החשבון של ____________________ )להלן: "המציע"(.  .1

 

עבור מערכות טמ"ס פנימיות וחיצונית למיגון במתקן/ים חיצוני אזרחי ואו בטחוני  י מאשר כי המציע ביצע התקנות אנ .2

 בהיקף כספי כדלקמן:  כולל מערכות הקלטה. 

 _____ש"ח, לא כולל מע"מ. סך של ____________ 2015בשנת  .2.1

 סך של _________________ש"ח, לא כולל מע"מ.   2016בשנת  .2.2

 סך של _________________ש"ח, לא כולל מע"מ. 2017בשנת  .2.3

 
 אני מאשר כי בדקתי את אמיתות הנתונים הללו והם תואמים לאמור בספרי החברה.  .3
 
 
 

 תאריך:________
  

 
         _______________ 
  חתימה + חותמת            
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 4טופס מס' 

 
 

 ניסיון מוקדם –תצהיר פירוט פרויקטים 
 
 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי  אני הח"מ _____________ת.ז_________
 לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה כדלקמן: 

 
 ______________)להלן: "המציע"( ואני מוסמך ליתן תצהיר זה בשמו. אני משמש כמנכ"ל ___ .1
 
 ( להזמנה להציע הצעות: 5.2.1) 5.2להלן פירוט הפרויקטים הרלבנטיים להוכחת הניסיון הקודם של המציע כנדרש בסעיף  .2
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 אני מצהיר כי זה שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת .3
 

                       ____________ 
 חתימת המצהיר                        

 
 אימות חתימה

 
חוב ____________ מאשר כי ביום _______התייצב בפני ________אשר זיהיתי אותו אני הח"מ _________עו"ד מר

לפי ת.ז מס' __________/המוכר לי באופן אישי ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי 
 לעונשים הקבועים בחוק, חתם על תצהירו לעיל. 

          
 

 חתימה + חותמת                              
                                                                                                                                          __________________ 

 
 
 

שנת ביצוע  סודר
 )סיום(

 תאור הפרויקט
 ולהזמנה להציע הצעות 5.2.1כנדרש בסעיפים 

 הערות המזמין
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 5טופס מס' 

 
 

 יכולת הנדסית –תצהיר פירוט שמות הנדסאים 
 
 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי  ____ת.ז_________אני הח"מ _________
 לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה כדלקמן: 

 
 אני משמש כמנכ"ל _________________)להלן: "המציע"( ואני מוסמך ליתן תצהיר זה בשמו.  .1
 
 ( להזמנה להציע הצעות: 5.3.1) 5.3ף להלן פירוט המהנדסים וההנדסאים שמעסיק המציע כנדרש בסעי .2
 
 
 

 אני מצהיר כי זה שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת .3
 

          ____________ 
 חתימת המצהיר             

 
 אימות חתימה

 
אני הח"מ _________עו"ד מרחוב ____________ מאשר כי ביום _______התייצב בפני ________אשר זיהיתי אותו 
לפי ת.ז מס' __________/המוכר לי באופן אישי ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי 

 קבועים בחוק, חתם על תצהירו לעיל. לעונשים ה
 
 

          ____________ 
 חתימה + חותמת            

 
 
 

 
 
 

שם פרטי  סודר
ומשפחה + ת.ז + 

 מספר רישיון

תקופת העסקה אצל  תואר מקצועי
 המציע

 שכיר/נותן שירותים
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 6טופס מס' 
 
 

 יכולת תחזוקה –תצהיר פירוט חוזי שירות 
 
 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי  אני הח"מ _____________ת.ז_________
 בחוק, מצהיר בזה כדלקמן:  לעונשים הקבועים

 
 אני משמש כמנכ"ל _________________)להלן: "המציע"( ואני מוסמך ליתן תצהיר זה בשמו.  .1

 
 ( להזמנה להציע הצעות: 5.4.1) 5.4להלן פירוט חוזי השירות של המציע כנדרש בסעיף  .2
 
 

 אני מצהיר כי זה שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת .3
 

          ____________ 
 חתימת המצהיר             

 
 אימות חתימה

 
תייצב בפני ________אשר זיהיתי אותו אני הח"מ _________עו"ד מרחוב ____________ מאשר כי ביום _______ה

לפי ת.ז מס' __________/המוכר לי באופן אישי ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי 
 לעונשים הקבועים בחוק, חתם על תצהירו לעיל. 

 
          ____________ 
 חתימה + חותמת            

 
 

 
 
 
 
 

שנת  סודר
 ביצוע

 תאור חוזה השירות
 להזמנה להציע הצעות 5.4.1כנדרש בסעיף 

 היקף כספי מזמיןה
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 7טופס מס' 
 
 בודכל

 הרפואי ע"ש ברוך פדה, פוריההמרכז 
 

 
 התחייבות לשמירת מחירים

 
 

לשמור על הרפואי ע"ש ברוך פדה, פוריה המרכז אני הח"מ _________________   )להלן: "המציע"( מתחייב בזה כלפי 

"מ מס' . מחירים אלה יעודכנו אך ורק בהתאם להוראת תככל מחירי כתב הכמויות הסופי שעליו תתבסס ההזמנה 

 "כללי הצמדה". 7.5.2.1

 

___________________      __________________________ 

 חתימה          שם

 
  

 ה"ה ________________ת.ז ___________ _____________ מאשר בזאת כי  ד"עו,  מהח" אני

 ל ידי _____________________________ת.ז. __________החתום/ים על  ההתחייבות לשמירת מחירים שהוגשה ע-ו

 מחייבת את  חותמים, וכי חתימתם נעשתה כדין, וכי חתימת המציעהמורשי החתימה של )להלן: "המציע"( הינם 

 . ןיוענילכל דבר מציע ה

 
 
 

       ______________________ 
 וחותמת  חתימה      
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 8טופס מס' 

 
 קוריותאישור בעניין שימוש בתוכנות מ 

 
אני הח"מ ______________ נושא ת.ז. מס' ______________ מורשה חתימה מטעם _______________ שמספרו 

 "( מתחייב בזאת בכתב, לעמוד בדרישה לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מחשב מורשות. המציע______________ )להלן: "
 
 

________ _______________  _____________ ___________ 
 חותמת    חתימה   שם מורשה החתימה  תאריך 

 
 
 
 

אני הח"מ __________ עו"ד שבשירות _____________ שמספרו  __________)להלן: "המציע"( מאשר/ת בזאת כי 
המציע רשום בישראל על פי דין וכי ה"ה ______________ אשר חתם על התחייבות זו בפניי, התחייבות לעמוד בדרישה 

 ש אך ורק בתוכנות מחשב מורשות, מוסמך לעשות כן בשמו. לעשות שימו
 
 

       _____________                   ______________ 
 חתימה וחותמת עו"ד                  תאריך           
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 9טופס מס' 

 

 ציאליים, התחייבות המציע לעמידה בדרישות תשלומים סו

 שכר מינימום וקיום חוקי העבודה

 

 
אנו מתחייבים לעמוד  _________אנו הח"מ   _________________מצהירים בזאת כי במידה וניבחר כזוכה במכרז מס' 

בדרישות התשלומים הסוציאליים ושכר המינימום לעובדים וכן לקיים את כל חוקי העבודה לגבי העובדים שיועסקו על ידינו 

 קת השירותים הנדרשים על פי מכרז זה, במהלך כל תקופת ההתקשרות )לרבות תקופות הארכה, במידה ותהיינה(.באספ

 

 חתימה וחותמת שם מורשה החתימה

  

  

  

 

 

 

 ישור עורך/ת הדיןא

ני הח"מ, ________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב א

 /עיר ______________ ב___ בישו________

 מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _________/המוכר/ת לי באופן אישי

 מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _________/המוכר/ת לי באופן אישי

הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים 

 על התצהיר דלעיל. 

 

     
 חתימה וחותמת  מס' רישיון  תאריך
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 10טופס מס' 

 התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים                  

 

י ועל מנת לבצע את השירותים לגבי הסכם זה, את יד-הריני מתחייב לקיים בכל תקופת החוזה, לגבי העובדים שיועסקו על

האמור בחוקי העבודה המפורטים בתוספת ובהתאם לחוקי עבודה עתידיים כפי שיהיו בתוקף בכל עת, וכן את האמור 

בהוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים  שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות ו/או כל הסכם 

והוא בר תוקף בענף המתאים, או כפי שהסכמים אלה יוערכו או יתוקנו בעתיד, לרבות צווי ההרחבה שהוצאו קיבוצי שנערך 

 על פי הסכמים אלה.

ידוע לי כי המרכז יהיה רשאי בכל עת לקבל תלושי שכר ופרטים אחרים בדבר תנאי העבודה לפיהם מוסקים עובדי, וזאת כדי 

 לוודא את ביצועו של סעיף זה.

 
 1959 –ות תעסוקה תשי"ט חוק שיר

 1951 –חוק שעות ומנוחה תשי"א 
 1976 –חוק דמי מחלה תשל"ו 

 1950 –חוק חופשה שנתית תשי"א 
 1954 –חוק עבודת נשים תשי"ד 

 1965 –חוק שכר שווה לעובד ולעובדת תשכ"ו 
 1953 –חוק עבודת הנוער תשי"ג 

 1953 –חוק חניכות תשי"ג 
 1951 –בודה( תשי"א חוק חיילים משוחררים )חזרה לע

 1968 –חוק הגנת השכר תשכ"ח 
 1963 –חוק פיצויי פיטורין תשכ"ג 

 1995 –חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב( תשנ"ה 
 1987 –חוק שכר המינימום תשמ"ז 

 1981 –חוק הזדמנות שווה בתעסוקה תשמ"א 
 

מסגרת הארגונית שלי, ולא יתקיים בינם לבין ידי לצורך מכרז זה הינם מועסקים ב-ברור לי כי כל העובדים שיועסקו על
 מעביד.-המרכז כל קשר של עובד

 
 
 

___________   _____________________  __________ 
 חתימת המציע   חותמת המציע                תאריך
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 11טופס מס'            

 

 11 מס'  טבלת ציוד טופס - הרפואי ע"ש ברוך פדה, פוריההמרכז 

 דגם יצרן   

      
  

    



 

 
 חתימה וחותמת המציע ________________  שדרוג הרחבת ותחזוקת מערכת טמ"ס 1/2019מכרז פומבי מס'          

27 
 

 
 12טופס מס' 

                           

 קיים / לא קיים תאור הסעיף סעיף עמוד מס"ד 

   חוברת הזמנה להציע הצעות -מסמך א' 
          
אישור הבנת תנאי ההזמנה וטופס  - 1טופס מס'    15 1

 הצעה. 
  

יות החתימה אישור עו"ד בדבר זכו - 2טופס מס'    17 2
   של החותמים על ההצעה. 

התחייבות לשמירה על מחירי כתב  - 7טופס מס'  3.2 3  
 הכמויות  

  

ישות גוף משפטי רשום )עוסק מורשה,  -תנאי סף  5.1.1 4 3
חברה או שותפות רשומה( )יש לצרף אישור בר 

 תוקף(
  

   ISOאישור  5.1.2 4 4

ה חשבון לאמיתות היקף אישור רוא - 3טופס מס'  5.1.3 4 5
   (. 5.1.3כספי של התקנות )סעיף 

אישורים הנדרשים לפי חוק  - 9טופס מס'  5.1.7 4 6
עסקאות גופים ציבוריים, לרבות בנוגע לניהול 

 ספרי חשבונות ורשומות, תשלום שכר מינימום 
  

  7.12.9התחייבות לעמוד בתנאי הוראת תכ"ם מס'  5.1.8 5 7
   של החשב הכללי 

 טבלת ציוד - 11טופס מס'  5.1.9 5 8
  

התחייבות לקיים את כל חוקי העבודה, התקנות  5.1.10 5 9
והצווים וכן ההסכמים הקיבוציים בענפים 

 הנוגעים לתחום פעילותו.
  

 אישור שימוש בתוכנות מקוריות - 8טופס מס'  5.1.11 5 10
  

פירוק, או  התחייבות שהמציע  אינו נמצא בהליכי 5.1.12 5 11
 פשיטת רגל

  

   אישור על העדר חובות לרשם החברות 5.1.13 5 12

תצהיר פירוט פרויקטים ניסיון  - 4טופס מס'  5.2.1 5 13
   (. 5.2.1מוקדם )סעיפים 

תצהיר פירוט שמות מהנדסים  - 5טופס מס'  5.3 6 14
 והנדסאים 

  

עיף תצהיר פירוט חוזי שירות )ס - 6טופס מס'  5.4 6 15
5.4 .) 

  

   חובת השתתפות בסיור קבלנים 6.2 6 16

 28.1.2019הגשת המכרז על כל מסמכיו בתאריך  6.2.6 7 17
 12:00שעה 

  

אישור מהמוסד לביטוח לאומי או  - 10טופס מס'  9.3.5   18
מרואה חשבון כי  המציע מפריש ניכויים 

ותשלומים כדין עבור עובדיו להבטחת זכויותיהם 
 (10ליות בהתאם לחוק )טופס הסוציא
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התחייבות לעניין ביצוע ביטוחים  - 13טופס מס'  9.3.9 7 19
בנוסחו המדויק )ללא כל שינוי, מחיקה או תוספת 

  13של טופס 
  

מציעה אישה המעוניינת כי תינתן לה העדפה בשל  9.3.10 8 20
   עובדה זו תצרף להצעתה אישור ותצהיר

   ף את מסמכי המכרז כשהם חתומים. המציע יצר 9.3.11 8 21

   טבלת עזר למציע - 12טופס מס'      22

          

    
 

    
 

    

    
   

חתימה _________________________________ חותמת חברה __________________________________
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 אין לצרף למכרז אישור זה כשהוא חתום ע"י חברת ביטוח

 
 בד יימסר אישור ביטוח לצורך החתמתו ע"י חברת הביטוחלזוכה בל

 
על המציע לברר אצל המבטח מהן העלויות הדרושות להתאמת לדרישות 

 המופיעות באישור זה, לצורך גילום עלויות אלו בהצעת המחיר. 
 

 

 13טופס מס' 

 
 

במרכז להרחבה, שדרוג, ותחזוקה של מערכת טמ"ס.  ביצוע עבודות הנדון:               
 סעיף דרישות הביטוח במכרז בהסכם.  – הרפואי ע"ש ברוך פדה, פוריה

 
 –ולטובת מדינת ישראל  ומתחייב לבצע ולקיים את הביטוחים המפורטים בזה לטובת המציע )להלן: "החברה"(
טוחים את הבי הרפואי ע"ש ברוך פדה, פוריהלמרכז ולהציג  הרפואי ע"ש ברוך פדה, פוריהמשרד הבריאות, המרכז 

 הכוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן.
 

 ביטוח חבות המעבידיםא.   
 

 . החברה  תבטח את אחריותה החוקית כלפי עובדיה ומועסקיה בביטוח חבות מעבידים בכל 1                
 המוחזקים;תחומי מדינת ישראל והשטחים                     

 
 דולר ארה"ב לעובד, למקרה  ולשנה;   5,000,000. גבול האחריות לא יפחת מסך 2                

 
 .  הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים,  קבלני משנה ועובדיהם היה 3                

 ויחשב כמעבידם.                     
 

 ש ברוך פדה, פוריה "המרכז הרפואי עמשרד הבריאות,  –יטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל .  הב4                
 היה ונטען לעניין קרות  תאונת עבודה  ו/או מחלת מקצוע כלשהם כי הם נושאים                      
 בדיהם שבשירותה.בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי החברה, קבלנים קבלני משנה ועו                    

 
 ביטוח אחריות כלפי צד שלישיב.   

 
 . החברה תבטח את אחריותה החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריותה כלפי 1               

 ; ש ברוך פדה, פוריה "המרכז הרפואי עצד שלישי  גוף ורכוש בגין פעילותה במתחם                    
 

 דולר ארה"ב למקרה ולשנה  1,000,000 –ולות האחריות לא יפחתו מ .  גב2              
 

 (;CROSS LIABILITY. בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת )3              
                                                                         

 ש מדינת ישראל שהחברה או כל איש המתייחס לרכו -. כל סייג/חריג לגבי רכוש 4              
 שבשירותה פועלים או פעלו בו, יבוטל;                  

 
 .  הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים, קבלני 5              

 משנה ועובדיהם.                    
 

 ייחשב רכוש צד שלישי; .  רכוש מדינת ישראל6              
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 ש ברוך פדה, פוריה "המרכז הרפואי עמשרד הבריאות,  –. הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל 7              

 ככל שייחשבו אחראים למעשי  ו/או מחדלי החברה וכל הפועלים מטעמה.                  
 
 

     PRODUCTS  LIABILITY-  ביטוח חבות המוצרג.   
 
 .  החברה /היצרן יבטח את חבותו בביטוח חבות המוצר בגין המערכות, הציוד וחלקי החילוף 1              

 אשר יסופקו יותקנו יוחלפו ויתוחזקו על ידו. הכיסוי כולל התקנה, הרכבה, טיפול, תחזוקה,                    
 יקה ושינוע לרבות אריזה הובלה ופריקה, תמיכה, תיקון, החלפת ציוד, הצבה, קיבוע, לוגיסט                   
 שירות, תיקון תקלות, בדיקות תקופתיות  ואחריות.                   

       
 נוסח חדש וכן על פי חוק האחריות  למוצרים  -.  הכיסוי בפוליסה יהיה על פי פקודת הנזיקין 2              

 .1980 -פגומים                     
 
 דולר ארה"ב בגין   500,000 –.  גבולות  האחריות לתובע, מקרה ושנת ביטוח לא יפחתו  מ 3              

 נזק לגוף ולרכוש.                       
   

  CROSS  LIABILITY -.  בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת 4              
 

 דשים. חו 6.  הארכת תקופת הגילוי לפחות 5              
 

 ש ברוך פדה, פוריה "המרכז הרפואי עמשרד הבריאות,   –.  הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל 6              
 ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי החברה/היצרן והפועלים מטעמם.                    

 
 

 כלליד.    
 

 -אים הבאים:בכל פוליסות הביטוח הנ"ל יכללו התנ              
 
  

 , הרפואי ע"ש ברוך פדה, פוריההמרכז משרד הבריאות,  –מדינת ישראל .   לשם המבוטח יתווספו 1              
 בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט לעיל;                    

  
 קף אלא, אם .   בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תו2              

 ש "המרכז הרפואי עיום לפחות במכתב רשום לחשב המרכז  60ניתנה על כך הודעה מוקדמת של   
 .ברוך פדה,  פוריה  

 
  –.  המבטח מוותר על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל 3              

 ועובדיהם, ובלבד שהוויתור לא יחול  ש ברוך פדה, פוריה "אי עהמרכז הרפומשרד הבריאות,                    
 לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון;                   

  
 .  החברה לבדה אחראית כלפי המבטח לתשלום הפרמיות עבור הפוליסות ולמילוי כל החובות 4              

 
 י תנאי הפוליסות;המוטלות על המבוטח על פ                      

 
 .  ההשתתפות העצמית הנקובה בכל פוליסה ופוליסה תחול בלעדית על החברה;5              

 
 .  כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כלשהי את אחריות המבטח כאשר קיים6              

 בחזקת ביטוח ראשוני המזכה  במלוא הזכויות  ביטוח אחר, לא יופעל כלפי מדינת ישראל והוא                   
 על פי פוליסות הביטוח.                   

 
 .  תנאי הכיסוי של הפוליסות חבות מעבידים, אחריות כלפי צד שלישי וחבות המוצר  לא יפחתו 7              

 כיסויים המתחייבים על פי מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט", בכפוף להרחבת ה                   
 הנדרש לעיל.                    
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 העתקי פוליסות הביטוח מאושרות ע"י המבטח או אישור בחתימתו על קיום הביטוחים כאמור               
 עד למועד חתימת ההסכם.     ש ברוך פדה, פוריה "המרכז הרפואי עלעיל, יומצאו               

 
 משרד הבריאות,  –ברה מתחייבת כי בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל הח              
 תחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. החברה מתחייבת כי ש ברוך פדה, פוריה "המרכז הרפואי ע              
 משרד  –פוליסות הביטוח תחודשנה על ידה מדי שנה בשנה, כל עוד החוזה עם מדינת ישראל               
 בתוקף. החברה מתחייב להציג  את העתקי פוליסות ש ברוך פדה, פוריה "המרכז הרפואי עהבריאות,               
 למרכז הרפואי המחודשות מאושרות וחתומות ע"י המבטח או אישור חתום על ידו על חידושן               
 ש ברוך פדה, פוריה. "ע              
 בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את החברה מכל חובה החלה עליה על פי דין ועל פי אין               
 המרכז הרפואי משרד הבריאות,  –החוזה ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל               
 זה זה.כל זכות או סעד המוקנים להם על פי דין ועל פי חו על ש ברוך פדה, פוריה "ע              

 

                                  
 לאישור התחייבותו לקיים ביטוח כנדרש בהתחייבות זו: המציעחתימת 

 
 

_________________________                      ___________________________ 
 חתימה וחותמת הקבלן                            תאריך          
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 14טופס מס' 

 
 
 

 שם הבנק/חברת הביטוח _______________
 
 מס. טלפון _________________

 
 מס פקס _________________

 
 

 נוסח כתב ערבות
 לכבוד

 מרכז רפואי ע"ש פדה פוריה
 

 ______________ערבות מספר הנדון:
 
  

   ₪ 35,000 ךכלפיכם לסילוק כל סכום עד לס אנו ערבים בזה
 

 ( ₪וחמש אלף  שלושים: )במילים
 

 אשר תדרשו מאת : ______________________________________ )להלן ה"חייב"(
 

 שדרוג הרחבת ותחזוקת מערכת טמ"ס   1/2019  מכרז בקשר עם
 
 

ב בדואר מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכת חמישה עשר יוםאנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 
רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד 

 לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.
 
 
 

  29.4.2019עד תאריך  28.1.2019ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך 
 
 
 

 __________ לסניף הבנק/ חב' הביטוח שכתובתו: יש להפנותדרישה על פי ערבות זו 
  
 

__________________  ___________________  _____________________ 
 כתובת הסניף/חב' הביטוח   מס. הבנק ומס. הסניף   שם הבנק/חב' הביטוח 
 
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.
 
 

_____________ ___________________ _______________________ 
 חתימה וחותמת    שם מלא    תאריך
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 מך ב'מס

 

 1/2019 מס' מכרז
 

 מפרט טכני מיוחד –ב' מסמך 
 טבלת ציוד ומענה טכני – 11טופס 

 

 תכנון .1

מפרט מגדיר את המערכת הכוללת, צורת פעולתה, קובע מפרטים טכניים למרכיביה, מאפיין את הציוד, את השילוב ה .1.1

 ערכת למערכת, את עבודות ההתקנה ואת אופן ביצוע בדיקות הקבלה. של מרכיבי המ

הנושאים השונים במפרט מוגדרים ברמה כוללת של "הנדסת מערכות" ולכן אין בשום פנים ואופן לראות במפרט תכנון  .1.2

 של המערכת.

התכנון תהיה בעלי ניסיון בעבודה נשוא מפרט זה, עבודת  הקבלן יבצע את התכנון על ידי מהנדסים ומתכננים .1.3

 נטית.ו, הוראות החוק והרשות הרלוםבהתאמה לכלים המקובלים בתחום נשוא המכרז, בהתאמה לתקנים הרלוונטיי

הקבלן חייב לבצע תכנון מפורט לביצוע של המערכת. במסגרת התכנון המפורט עליו להבטיח פעולתם של כל פריטי  .1.4

 הציוד ושילובם למערכת המוגדרת במפרט זה.

לא יפטור את הקבלן מאחריותו  המזמיןאחריות מלאה לתכנון. אישור המסמכים והתוכניות על ידי הקבלן ישא ב .1.5

ליקויים אחרים העלולים להתגלות במועד מאוחר יותר, בכל זמן מן הזמנים. לדיוקים ו/או -אילטעויות, ללשגיאות, 

 כל נזק הנובע מליקויי תכנון יתוקן מיידית על ידי הקבלן ועל חשבונו.

 אנוש.ן לפי כללי הנדסת תכנו .1.6

בשלב התכנון יינתן דגש מרבי להיבטיה השונים של הנדסת אנוש על מנת לאפשר נוחות הפעלה ותחזוקה של  .1.6.1

 המערכת. נושאים אליהם חובה להתייחס באספקט הנדסת אנוש הם:

 מיקום ציוד כך שיאפשר מרחק ראיה נוח וברור. .1.6.2

 מיקום ציוד כך שיאפשר הפעלה נוחה וקלה. .1.6.3

 ובקרה. שליטה .1.6.4

 גישה קלה לציוד לצורך תחזוקתיות נוחה. .1.6.5

 כל חלקי המערכת יבנו במטרה לתפוס מינימום מקום. .1.6.6
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 בניה מודולרית, ואפשרות לפרוק והחלפה קלה. .1.6.7

ויידרש ע"י המתכנן/מנהל הפרויקט( יועץ מומחה להנדסת אנוש ליישום האמור לעיל על  הקבלן נדרש להפעיל )במידה .1.7

 לאישור המזמין.  חשבונו. שם המהנדס יועבר

 התקנות .1.8

 .המזמיןתחילת ההתקנות באתר מחייבת אישור מוקדם של  .1.8.1

הנוכחי, בם , במצבשטח המרכז הרפואי ומחוצה לו ים השוניםהקבלן מתחייב לבצע את התקנת המערכת באתר .1.8.2

ום וכפי שהוצג לקבלן בסיור הקבלנים. כל מה שקיים בתחום התשתיות )חשמל, מיזוג אויר, תעלות כבלים, מק

 שנה אותם לצורך פרויקט זה.ילא  המזמיןלציוד וכד'( הנו נתון קבוע ו

 עבודת ההתקנה של המערכת הנדרשת כוללת את הפעולות הבאות: .1.8.3

 אריזת הציוד, הובלתו, פריקתו והכנסתו למתקן )לוגיסטיקה, שינוע(. .1.8.3.1

אביזרי התקנה של הציוד, הצבתו וקיבועו במקום, אספקה והתקנה של כל הפריטים המכניים ו .1.8.3.2

וכל יתר הדרוש להשלמת העבודות המכניות הקשורות  -שלא פורטו בנפרד במפרט זה  -חיזוק הדרושים ה

 בהתקנה זו.

עפ" הוראות כל דין. לפני תחילת ההתקנות יציג הקבלן תעודות  ורק התקנות חשמל יבוצעו אך .1.8.3.3

מתאים לסוגי  המוכיחות כי החשמלאים הפועלים מטעמו הינם חשמלאים מוסמכים בעלי רישיון

. התקנה חשמלית כוללת אספקה והתקנה של כל כבלי החשמל הדרושים להפעלת החיבורים הנדרשים 

לספק אך ורק  המזמיןועד כל יחידות הקצה שבמערכת. באחריות  המזמיןהציוד החל מלוח החשמל של 

 אפשרות התחברות ללוח חשמל , כל היתר יהיה על חשבונו ובאחריותו של הקבלן.

לארונות ציוד, שולחן  המזמיןהחשמל של  חלוקת החשמל יותקנו על ידי הקבלן בין ארונות כבלי .1.8.3.4

פיקוד, ופריטי הציוד השונים שיסופקו ע"י הקבלן. הקבלן יתקין באתר לוחות חלוקה, ובתי תקע למיניהם 

 ו.יככל שיידרש למערכת שתסופק על יד

רים בקצותיהם לצורך חיבורים בין סוגי אספקה והתקנה של כל כבלי החיבורים והגישורים עם מחב .1.8.3.5

הציוד השונים לבין עצמם, הנחתם בתעלות או קשירתם לסולמות, זיהוי קצוות, חיבור ללוחות החיבורים, 

חיווט פנימי בארונות ציוד, שולחן פיקוד, פנלים וכד' כל זאת עד שילוב מלא של כל המרכיבים למערכת 

 משולבת הפועלת במלואה.

כניות וחשמליות כגון תיקוני צבע, חיזוקים מכניים, קשירת הכבלים לצמות, סימונים עבודות גימור מ .1.8.3.6

 וכל שאר העבודות הנדרשות על מנת לסיים את עבודות ההתקנה לפי הסטנדרטים המוגדרים.

 אחראי כלפי הקבלן עבור הפסקות ו/או תקלות באספקת החשמל שיכולות לקרות באתר. המזמין אינו .1.8.4

פורט אחרת כוללת עבודת ההתקנה הנדרשת את כל פעולות התכנון, יצור, התקנה כולל  בכל מקרה גם אם לא .1.8.5

אספקת כל אביזרי ההתקנה הנדרשים, העברת כבלים, חיווט, בדיקות, הפעלה וכל פעולה אחרת הנדרשים על 

 מנת להביא את כל אחד מפריטי הציוד השונים לפעולה תקינה ומלאה בהתאם למפרטים הטכניים שלו.
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פריט ציוד, כל חומר ואביזרי התקנות, ושאר מרכיבי המערכת שיסופקו על ידי הקבלן יעמדו בתקנים/דרישות  כל .1.8.6

מכון התקנים הישראלי, חברת חשמל, משרד התקשורת, חברת בזק, ומכבי אש וכן של רלוונטיות של בטיחות, 

 אמריקאי(. Mill specצה"לי או )כגון תקן  אם הוזכר במפורש במפרט לפריט ציוד מסוים ,סטנדרט אחרשל כל 

 אישור מוקדם להתחיל בביצוע שלב התקנת המערכת באתר.המזמין הקבלן חייב יהיה לקבל מאת  .1.8.7

עבודת ההתקנה תבוצע על פי דרישות המפרט ובהתאם לתכנון מפורט של ההתקנות אשר יעשה על ידי הקבלן  .1.8.8

 .המזמיןואושר על ידי 

במצב התשתיות או במקום המיועד להתקנת מרכיבי המערכת  ויקטהפרכל שינוי שיגרם ע"י הקבלן במהלך  .1.8.9

)קירות, דלתות, חלונות, צנרת, חשמל, גמר ארכיטקטוני: צבע, טיח, ציפויים וכד'( יתוקן מידית ע"י הקבלן 

ללא כל תשלום נוסף אלא אם ניתנה לקבלן רשות מפורשת  מזמיןשל ה וויוחזר במדויק לקדמותו ולשביעות רצונ

 .הפרויקטלבצע שינויים כאלה כחלק בלתי נפרד של  המזמין בכתב מאת

או המפקח. ע"פ הוראת  המזמיןהקבלן ישמור בשלבי ההתקנה על הניקיון באתר, ברמה שתשביע את רצון  .1.8.10

המפקח וככל שיידרש יפנה הקבלן את כל הפסולת, שיירי ציוד וחומרים אחרים הקשורים לעבודתו למקום פינוי 

 מתקן.פסולת מורשה מחוץ ל

 דרישות התקנה ספציפיות ביחס לכל פריט ציוד מפורטות בפרקים הרלוונטיים של המפרט. .1.8.11

 אישורים מוקדמים .1.9

על הקבלן להגיש לאישור מוקדם את הנושאים הבאים ונושאים נוספים שידרשו מעת לעת, וזאת כתנאי מוקדם  .1.9.1

 לביצוע או ליישום של כל נושא כמפורט להלן:

 המערכת.כון המפורט של יעיקרי הת .1.9.1.1

 של כל המערכת. תקוויוסכמות חד  .1.9.1.2

 תכנון ראשוני של המערכת. .1.9.1.3

 לוחות זמנים לביצוע. .1.9.1.4

תכנון מפורט של המערכת )ממשקים, תוכנה, יח' קצה, מחשבים, תכנון מכני וחשמלי( כולל מיקום  .1.9.1.5

 ציוד, תוואי כבלים, חיווט ומסגרות סעף.

 פריסת כל האלמנטים של המערכת. .1.9.1.6

יטי המערכת שיסופקו כולל החומרים והאביזרים לעבודות ההתקנה, כולל פרוט ודוגמאות של כל פר .1.9.1.7

 הכבלים לסוגיהם השונים.

 שינויים ממסמכים ישימים. .1.9.1.8

 תכנון ציוד חדש. .1.9.1.9

 מקורות הציוד ושמות ספקים ביחס לכל הפריטים שאין להם נתונים טכניים במפרט. .1.9.1.10

 עף, חדר בקרה וכד'(. תכנון התקנות )מיקום הציוד, פריסת האלמנטים, חיווט, מסגרות ס .1.9.1.11

 כל שלב ושלב של ביצוע עבודות תשתית )שרטוטים(.  .1.9.1.12
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 רשימה סופית ומעודכנת של הציוד המסופק על ידי הקבלן. .1.9.1.13

 שילוט וסימון לכל פריט במערכת. .1.9.1.14

 מפרט בדיקות קבלה. .1.9.1.15

 הטכני. דהתיעוטיוטת  .1.9.1.16

רו נושאים להגיש לאישו הפרויקטו/או המפקח לדרוש במהלך  המזמיורשימה זו לא תגביל את  .1.9.1.17

 נוספים.

לעיל לפסול תכנון, ציוד, חומרים ועבודות אשר ברשימה ד, ביחס לכל הנושאים המפורטים הא רשאיי המזנין .1.9.2

ו/או  יפונקציונאללדעתו אינם עומדים בתקנים, מסמכים ישימים, הצעת הקבלן, מפרטים טכניים, תפקוד 

 דרישות המפרט.

תשלום נוסף( את המטלה מחדש ו/או להחליף את הציוד באחר  במקרה של פסילה יחויב הקבלן לבצע )ללא כל .1.9.3

 המלאה. ושביעות רצונל המזמיןכל זאת עד עמידה בדרישות ה

בנוסף לאמור לעיל כל פריט ציוד שיותקן באתר מחייב אישור מוקדם של המפקח אשר יבדוק את התאמתו  .1.9.4

, התקנות חשמל וכד'. הקבלן השונים האתרים, עמידת הזיווד בתנאי הסביבה של הרלוונטיים לתקני הבטיחות

מתחייב להגיש את הציוד המוצע לבדיקת המפקח ולהחליף בלי תוספת מחיר כל מה שיידרש )עד כדי החלפת כל 

ולהחליף בלי תוספת מחיר כל מה שיידרש )עד כדי  הפריט( עד אשר יתקבל אישור המפקח להתקנת הציוד באתר.

 המפקח להתקנת הציוד באתר. החלפת כל הפריט( עד אשר יתקבל אישור

 דיקות קבלהב .1.10

 :)במצב בו ידרש ( בדיקות הקבלה תבוצענה בשני שלבים נפרדים .1.10.1

 במפעלו של הקבלן. -עם סיום הייצור, הרכבה ואינטגרציה למערכת  .1.10.1.1

 הפעלה והרצה. -עם סיום ההתקנות בשטח  .1.10.1.2

ט הטכני ושאר מסמכי הבדיקות מיועדות לבדוק את התאמת המערכת שסופקה ע"י הקבלן לדרישות המפר .1.10.2

 הפרויקט.

"מפרט בדיקות הקבלה" אשר  המזמיןימים לפני מועד תחילת בדיקות הקבלה יכין הקבלן ויגיש לאישור  10 .1.10.3

שיטת ביצוע הבדיקות, ציוד הבדיקה )הצב"ד( הדרוש, הגדרת שיטת רישום התוצאות ודוגמה של  רתיאויכלול 

ת הבדיקות לכל פריט בנפרד ולמערכת כולה, תקלות הטפסים לפיהם תיבדק המערכת ובהם ירשמו תוצאו

 שנתגלו ופעולות שננקטו לתיקונן. 

לפחות  )עשרה( ימים 10תחיל בקבלת המערכת אך ורק לאחר שהקבלן יפעיל אותה במלואה במשך י המזמין .1.10.4

 רימסלהויבצע בה בדיקות מקיפות )סימולציה של בדיקות קבלה( על מנת לוודא בעצמו כי המערכת אשר עומדת 

. לא יוגש לבדיקת המזמיןעונה לדרישות המפרט הטכני. תוצאות בדיקות אלה ירשמו ויוגשו לבדיקת  למזמין

 ציוד אשר לא נבדק קודם לכן על ידי הקבלן עצמו. המזמין

אשר י המזמין. המזמיןהבדיקות תבוצענה ע"י המפקח בנוכחות הקבלן ותמשכנה מספר ימים לפי קביעת  .1.10.5

את הזכות שלא להיות נוכח בחלק  ושומר לעצמ המזמיןס את ביצוע הבדיקה ותוצאתה. על כל טופ ובחתימת

 מהבדיקות. במקרה כזה על המבצע לספק הוכחה מספקת לביצוע הבדיקות כנדרש.
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את כל האמצעים הטכניים והמנהליים הדרושים לביצוע בדיקות הקבלה כגון:  למזמיןבאחריות הקבלן לספק  .1.10.6

 זרי עזר, טפסי בדיקה וכדומה. כל הציוד והאביזרים יוחזרו לקבלן בתום הבדיקות.ציוד בדיקה, מכשור, אבי

את כל האינפורמציה הנמצאת ברשותו והדרושה לצורך ביצוע  ומזמין לפי דרישתלבאחריות הקבלן לספק  .1.10.7

 בדיקות הקבלה. כגון: מפרטים שרטוטים, תוכניות, נתונים טכניים וכדומה.

 כי במסגרת "בדיקות הקבלה" יבדקו לפחות הנושאים הבאים: לתשומת ליבו של הקבלן יצוין .1.10.8

 בדיקה חזותית .1.10.8.1

 במסגרת בדיקה חזותית יבדקו:

 כתב הכמויות הסופי של פרטי המערכת. .א

 שלמות הרכיבים שסופקו. .ב

 תקינות הכבלים והחיווט. .ג

 פונקציונליות וטיב הסימונים. .ד

 טיב המחברים. .ה

 טיב ההתקנות המכניות של הציוד. .ו

 מפסקים, ונוריות במערכת. פעולת לחצנים, .ז

 .המזמיןבדיקות אחרות שיקבעו ע"י  .ח

 

 בדיקות פונקציונליות .1.10.8.2

הבדיקות הפונקציונליות תבוצענה על מנת להבטיח קיום כל הפונקציות אשר נדרשו במפרט. 

 הבדיקות הפונקציונליות תכלולנה בין היתר:

 .תפקוד עמדת המפעיל .א

 .פונקציות תוכנה .ב

 .הפקת דוחות .ג

 .תצוגה למפעיל .ד

 .הנדסת אנוש .ה
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 בדיקות עמידה במפרטים הטכניים .1.10.8.3

בדיקות העמידה במפרטים הטכניים תבוצענה על מנת להבטיח עמידה במפרטים אשר נדרשו עבור 

 המערכת. יבדקו בין היתר הנושאים הבאים:

 חשמל. .א

 תנאי סביבה. .ב

 הגנה בפני פגיעות ברקים. .ג

 דרישות אלקטרוניות כלליות. .ד

 דרישות מכניות כלליות. .ה

 ווט.חי .ו

 )ע"פ מסמכי הקבלן(.  -MTBF,MTTR .ז

 שילוט וסימון. .ח

 חליפיות רכיבים. .ט

 עמידה בתקני בטיחות. .י

 בדיקות נוספות. .יא

ימים )חמישה(  5בכתב תוך  ואת הערותי המזמיןגיש יבמידה ותוצאות בדיקות הקבלה תהיינה שליליות  .1.10.9

אחר קבלת המסמך ויגיש את ללכל היותר ימים )עשרה(  10 בתוךמסיום הבדיקות. הקבלן יתקן את הנדרש 

 המערכת לבדיקות קבלה חוזרות.

לקבלן "תעודת  ןתינתחיובית ובתנאי שהקבלן עמד בכל יתר התנאים הנדרשים במפרט,  לאחר בדיקה חוזרת  .1.10.10

 .הפרויקטועמד בהתחייבויותיו כפי שנדרש במפרט ובשאר מסמכי  הפרויקטגמר" המציינת כי סיים את 

 .האחריות תקופת יחשב כתחילת  מועד מסירת "תעודת גמר"  .1.10.11
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 עוד טכנית .1.11

טכני  דתיעוטיוטת  מזמיןללפני המועד המתוכנן לבדיקות הקבלה יעביר הקבלן  מיםי)חמישה עשר(  15 .1.11.1

נושאים עיקריים  ארבעהכלול תבשפה העברית ש הכתוב הפרויקטשל ( CDבשלושה העתקים ובמדיה מגנטית )

 כדלקמן:

 הוראות הפעלה. .1.11.1.1

 הוראות אחזקה. .1.11.1.2

 תוכנה.  דיעות .1.11.1.3

 ".As made drawingsתוכניות עדות " .1.11.1.4

 פרק הוראות הפעלה יכלול את הנושאים הבאים: .1.11.2

מפורט של המערכת, תת מערכות, פריטי ציוד, יחידות הפעלה ופריסת הציוד כולל דיאגרמות  רתיאו .1.11.2.1

 מלבניות ושרטוטים/ איורים/ תמונות של הציוד שסופק ו/ או הותקן ע"י הקבלן.

 מפורט של כל אחד ממרכיבי המערכת עד רמת המעגלים האלקטרוניים.פעולה  רתיאו .1.11.2.2

 רשימת ציוד ועבודות סופיות. .1.11.2.3

 מספר כניסות אזעקה ריקות ומיקומן.  .1.11.2.4

 הוראות הפעלה מפורטות. .1.11.2.5

 חומר הדרכה.  .1.11.2.6

 אישור כי כל הציוד מאורק ומוגן מפני פגיעת ברקים.  .1.11.2.7

 פרק הוראות אחזקה יכלול את הנושאים הבאים: .1.11.3

 המערכת.תאור התקנת  .1.11.3.1

, תעלות כבלים, שקעי חשמל םשרטוטים מפורטים של מיקום הציוד באתר, שרטוטי כבלים ותאור .1.11.3.2

 למיניהם, הארקה, מסגרות סעף ולוחות חיבורים.

 לכל מרכיבי הציוד הנמצאים במערכת. ניםמפרטים טכניים מפורטים של היצר .1.11.3.3

 רשימות ותכניות חיווט הכוללות: .1.11.4

אגרמת מהלך החוטים והכבלים ע"פ פונקציות שונות לאורך כל תוכנית פונקציונלית: תכלול די .1.11.4.1

 המערכת דרך לוחות חיבורים ומסגרות סעף.

תוכנית כבלים: דיאגרמה של מהלך החוטים והכבלים ע"פ פונקציות שונות לאורך כל המערכת דרך  .1.11.4.2

 לוחות חיבורים ומסגרות סעף.

ונלי של כל זוגות הכבל ורישום חבוריו רשימות חווט: רשימת חיווט של כל כבל הכוללת תאור פונקצי .1.11.4.3

 בשני הקצוות.
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תוכניות החיווט: הכוללות דיאגרמת מהלך זוגות הכבל ע"פ פונקציות שונות לאורך כל המערכת דרך  .1.11.4.4

 לוחות חיבורים ומסגרות סעף.

 צילום של כל ארונות חיבורים/ ציוד.  .1.11.4.5

 יצוינו הפרטים הבאים: מערכת תוכניות חיבורים מפורטת המאפשרת איתור תקלות. בתוכניות .1.11.5

 מהלך פונקציונלי של החיווט לאורך כל מרכיב המערכת. .1.11.5.1

 פרוט החיווט במסגרות הסעף. .1.11.5.2

 הציוד השונים. יסימון רכיבים של חלק .1.11.5.3

החלפת ציוד  המזמיןשל הוראות אחזקה שוטפת ברמה של דרג א' המיועדות לאפשר לאנשי התחזוקה  .1.11.6

 ת רכיבים מתכלים כגון נתיכים, נוריות מפסקים וכד'.מקולקל עד רמה של יחידות ציוד שלמות והחלפ

 הוראות "עזרה ראשונה" לתיקון תקלות קריטיות במערכת. .1.11.6.1

 .המזמיןמפרט לאחזקה מונעת הכולל הנחיות לבדיקה תקופתית של המערכת על ידי  .1.11.6.2

 מפורט של התוכנות המשמשות את המערכת. פרק זה יכלול: רתיאותוכנה הכולל  דתיעופרק  .1.11.7

 תתי מערכות המרכיבות אותה. יוכנות המשולבות במערכת הכוללת וזאת עפ"רשימת הת .1.11.7.1

כלי פיתוח, "רשימות מקור" והוראות תחזוקה לכל אחת מהתוכנות המשולבות במערכת  רתיאו .1.11.7.2

 הכוללת.

 מפורט של תוכנת האינטגרציה של המערכת הכוללת. יפונקציונאל רתיאו .1.11.7.3

בליווי תמונות והסברים מפורטים של שיטת  בתוכנת האינטגרציה HMIמסכים של מודול  רתיאו .1.11.7.4

 התפעול לכל מסך ומסך בתוכנה.

 רשימת תקלות אפשריות בתפעול התוכנה ופרק עזרה פונקציונלי לפתרון הבעיות. .1.11.7.5

" של כל העבודות שבוצעו על יד הקבלן. ישקפו נאמנה את המצב האמיתי של As Madeתוכניות עדות " .1.11.8

 לספק את: . בקובץ התוכניות חובהבאתרהמערכת 

 כתב כמויות סופי. .1.11.8.1

 מיקום כל האלמנטים של המערכת באתר. .1.11.8.2

 שרטוטים מכניים של מרכיבי המערכת. .1.11.8.3

 תוכניות ביצוע עבודות תשתית. .1.11.8.4

 .(, חיווטMDF, IDF'sמהלך כבלים, לוחות החיבורים ) .1.11.8.5

 המזמין)שרטוטים, טבלאות ומלל( בצורה ממוחשבת על תוכנה שתקבע ע"י  דהתיעוהקבלן יבצע את  .1.11.8.6

 ובקרת תצורה. דלתיעו המזמיןשר לאחר מילוי בסיס הנתונים תשמש את וא

 השרטוטים יהיו ממוחשבים, משורטטים בשכבות פונקציונליות כאשר כל שכבה תוצג בצבע נפרד.  .1.11.8.7
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יבצע הקבלן קיטלוג של כל חלקי הציוד במערכת תוך ציון שם היצרן של  דהתיעוכחלק בלתי נפרד של  .1.11.8.8

 המזמיןל את המספרים הקטלוגיים של הקבלן ואת המספרים הקטלוגים של חלקים אלה. הקיטלוג יכלו

  שימסרו לצורך זה לקבלן.

הקבלן יתקן את הדרוש  .המזמיןהטכני בצרוף הערות  דהתיעולאחר הבדיקה תוחזר לקבלן טיוטת  .1.11.8.9

( CDת )בצרוף עותק סופי על גבי מדיה מגנטיעותקים סופיים של התעוד הטכני )שלושה(  3וימסור למזמין 

 .המזמיןלאחר קבלת הערות  )חמישה עשר( ימים 15-לא יאוחר מ

ואשר לפיהן  המזמיןתוכניות העדות תהיינה בקנה מידה ובדרגת פירוט זהות לאלה שהוכנו על ידי  .1.11.8.10

 את העבודות. ביצע הקבלן

 רשאי להזמין את ביצוע האמור המזמיןהיה ילא מילא הקבלן את המוטל עליו לשביעות רצון המפקח  .1.11.8.11

 על ידי אחרים ועל חשבון הקבלן.

 ם נוסף.והיה רשאי, בנוסף, לדרוש לקבל את כל התוכניות במדיה אלקטרונית ללא תשלי המזמין .1.11.8.12

 תוכניות העדות לא תוכלנה לשמש בסיס לתביעות כספיות של הקבלן בגין שינויים בעבודות. .1.11.9

  תוספת בגינו.הטכני יהיה כלול במחיר המערכות השונות ולא תשולם כל  דהתיעומחיר  .1.11.10
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 הגדרת המערכת - 2פרק 

 

הרחבה, שדרוג, ותחזוקה של מערכת טמ"ס. עבודות הרפואי ע"ש ברוך פדה, פוריה מעוניין בהצעות מחיר להמרכז  2.1

 במרכז הרפואי ע"ש ברוך פדה, פוריה.

כל  להביא אתבמסגרת מכרז זה ובמהלך תקופת השרות והאחריות כמפורט במסמכי המכרז, יידרש הקבלן  2.2

המערכות הקיימות לכלל עבודה ופעולה תקינה ורציפה, להחליף ציוד תקול קיים ואו לספק להתקין ולתחזק 

 עפ"י המפרט הטכני וכתב הכמויות שמצורף למכרז. מערכות ואו ציוד חדש

באופן כללי המערכת הקיימת פעילה למעט מס' תקלות ומצלמות )בעיקר ממונעות( שנדרש להשמישן במסגרת  2.3

 ת המערכת להסכם שרות ותחזוקה. הכנס

המחוברות למערכת הקלטה מרכזית מתוצרת חברת נייס.  IPמצלמות  85 -בביה"ח מותקנות כיום כ מצב קיים: 2.4

המצלמות מחוברות באמצעות רשת תקשורת שסיפק ביה"ח. הרשת מבוססת על מתגי תקשורת הפזורים במחלקות 

 ופטי. מערכות חדשות יותקנו עפ"י אותה תפיסה.ובמבנים שונים המחוברים בינהם באמצעות סיב א

  - באופן כללי ניתן לחלק את הפרויקט למס חלקים  2.5

 במסגרת ההתקשרות ידרש הקבלן ל:  

 השמשת ותחזוקת מצלמות הטמ"ס הקיימות והמותקנות במחלקות ובמבני ביה"ח. 2.5.1

מות הגדרתן והפעלתן החלפת מערכת ההקלטה הקיימת )נייס( במערכת חדשה כולל חיבור המצלמות הקיי 2.5.2

 עד שביעות רצון המזמין. 

 . שליטה ובקרה )שו"ב( ביטחוןלמערכת  אפשרו בעתיד התממשקותכל המערכות והציוד שיותקן י 2.6

 המוגדר במפרט זה יכלול את המטלות הבאות: הפרויקטביצוע  2.7

 השמשת מערכות קיימות תקולות. 2.7.1

 . מתן שרותי שרות ותחזוקה למערכות קיימות 2.7.2

  חדשות. ותכתכנון המער 2.7.3

 ייצור ואספקה של מרכיבי המערכת.  2.7.4

 ת. והתקנת המערכ 2.7.5

 הפעלה, הרצה ובדיקות קבלה.  2.7.6

 טכני והדרכה.  דתיעו 2.7.7

לטיב  חודש 36למשך תקופה של  לציוד ומערכות חדשות שיותקנו ויתווספו למערך הקיים תינתן אחריות 2.7.8

 הציוד והעבודות ולתפקוד תקין של המערכת.

 .ת ההתקשרותמתן שרות תחזוקה לתקופ 2.7.9

 4כל המערכות החדשות והציוד החדש שיסופק יהיו מערכות "גנריות" ואשר מותקנות וניתנות לתחזוקה ע"י לפחות  2.8

 חברות אינטגרציה בישראל. לא תאושר מערכת ו/או ציוד אשר מיובא, מסופק, ומותקן ע"י נציג / חברה בלעדית.

שור למערכת תוכנת שו"ב ביטחון המאופיינת במפרט לכל המערכות החדשות והציוד החדש שיסופק יתאפשר קי 2.9

 הטכני.
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ם, כמו כן יוגדרו המפרטים פעולתהבאים יוגדרו הדרישות הטכניות למרכיבי המערכות השונים ואופן  יםפרקב 2.10

 הטכניים  המרכיבים את המערכות השונות.

את  המזמיןם מבחינת המפרטים הטכניים של פרטי הציוד ו/או מכלולים שלמים הכלולים במפרט זה מגדירי 2.11

 הביצועים הנדרשות על ידה. המציע רשאי לכלול בהצעתו ציוד בעל ביצועים ותכונות טובים יותר.

יספק הזוכה מוצר שווה ביצועים או טוב יותר ללא  EOL (End Of Life)במידה ויחידה שהוצעה מוגדרת כ  2.12

  .נציג המזמיןשל  אישורהליך אישור יועץ + כל דגם אשר יוחלף יעבור  תוספת תשלום.

מודגש אין לספק או להתקין כל ציוד או מערכת  שלא אושרה בכתב ע"י נציג המזמין. ומודגש שלא תשולם כל  2.13

 תמורה בגין עבודה זו.  
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 IP במעגל סגור הטלוויזימערכת  - 3פרק 

 כללי. 3

עבור צפייה,  "( טמ"ס)להלן: " "במעגל סגור הטלוויזימערכת "פרק זה מתייחס לתכנון, אספקה, התקנה והפעלה של  3.1

 שליטה ובקרה כללית במכלול מתחמי ואתרי פרויקט זה 

ארונות תקשורת קיימים אשר מותקנים אל  CAT5E-6A-7מסוג  TCP/IPנחושת כבלי יתחברו באמצעות המצלמות  3.2

 ויותקנו באתרים שונים בשטח המרכז הרפואי מחלקות, חדרי ציוד וכד'. 

, פריסת כבלי הנחושת באחריות הקבלן. לרשת  cat7חוברו באמצעות כבלי תקשורת המצלמות המותקנות בשטח י 3.3

 -תקשורת )באחריות ביה"ח( המבוססת על סיבים אופטיים ואל עמדות השליטה והבקרה כפי שיוגדרו ע"י המזמין כ

 עמדות.  10

מס' עמדות שליטה שיוגדרו תותקן גם תוכנת ניהול וידאו שגם היא תופעל מ (במקבילבנוסף לתוכנת מערכת השו"ב ) 3.4

 .ע"י המזמין

3.5  (m,( המערכות המוצעות )מצלמות, תושבות ממונעות NVR  )'חייבות להיות בעלות פרוטוקול תקשורת פתוח וכו

 המאפשר:

 .ללא תוספת מחיר SDK /APIאספקת ע"י המציע וכולל  שתסופקממשק מלא לחלוטין למערכת שו"ב  3.5.1

תוכנת השו"ב לצורך בניית ממשק מלא מהנדסי נה מטעם היצרן למול מהנדס תוכ במידה וידרש, יעמיד הספק

 כפי שיידרש להשלמה מלאה של הממשק לשביעות רצונו של המזמין.

חיבור מספר רב של מצלמות מסוגים ודגמים שונים )קבועות, מתנייעות , ש/ל, צבעוניות לתנאי ראות שונים,  3.5.2

WDR  ,משולב עם מצלמת צבע ,DOME ת הנעה לסוגיו, מערכוPT  ושליטה על זום ופוקוס בעדשות

מצלמות  1,000הניתנים להרחבה של עד  NVRמהמובילות בעולם,   15ממונעות ( של חברות שונות )לפחות 

( של חברות  NVRלפחות ע"י חיבור תקשורת בין מטריצות ואו מערכות ממוחשבות כגון : מערכות אנליטקה 

שלוט על כל המצלמות ללא קשר למיקום חיבורן הפיזי )אפשרי גם שונות כך שמערכת השליטה תוכל לנתב ול

 .ע"י רשת מקומית(

 המערכות המוצעות על ידו.בטבלה את  עפ"י טבלת הציוד יש לפרטבפרוט  על הקבלן להגיש מענה טכני 3.5.3
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 מערכת המצלמות מיועדת לבצע את הפעולות הבאות:    3.5.4

 צפייה כללית.  3.5.4.1

 על אזורים רגישים. צפייה 3.5.4.2

  .שיחזורתיעוד ו 3.5.4.3

 . הרתעה 3.5.4.4

 :הנדרשת תהיה מורכבת ממרכיבים הבאיםהמערכת  3.5.5

 . לתאורה מוגבלת יום / לילה מצלמות צבע קבועות 3.5.5.1

 .WDRמצלמות עם מערכת צפייה יום  3.5.5.2

 .לתאורה מוגבלת מצלמות צבע ממונעות 3.5.5.3

 . Vary focalעדשות  3.5.5.4

 עדשות ממונעות.  3.5.5.5

 .  Outdoorזווד  3.5.5.6

 IRתאורת  3.5.5.7

 . ממונעות מרחוק להפעלת מצלמות מקלטי טלמטריה 3.5.5.8

 . שונים מסכים 3.5.5.9

 .NVR/נתבים, נתבי שליטה / מטריצה  3.5.5.10

 ציוד עזר.   3.5.5.11

 בהתאם לצורך.  SMוכבלים אופטי   CAT6A-7, CAT-5E, תקשורת כבלי 3.5.5.12

 מערכת שידור רחבת סרט. 3.5.5.13

 ארונות חיבורים.  3.5.5.14

 ק שיוגדר במפרט.ובהספ 230vכחלק מהפרויקט יספק הקבלן קוי מתח עבור ארונות התקשורת אשר יוזנו במתח של  3.5.6

אספקת החשמל  מארונות התקשורת לעמודי המצלמות או לנקודת המצלמות. 230Vכמו כן נדרשת הספקת מתח  3.5.7

 באחריות המזמין.
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 המרה חשמלית תבוצע בעמוד המצלמה או בקופסת חיבורים מוגנת בתחתית כל עמוד. 3.5.7.1

 ן אחר. לא יאושר פתרו POEמצלמות על הקבלן לעשות שימוש )ולהציע( אך ורק  3.5.8

על הקבלן לזכור שהספקת החשמל הינה גם לתושבת המצלמה ולתאורת א.א ולכן עליו לחשב היטב את אורך  3.5.8.1

 וסוג הכבלים וההספקים.

 בשלב התכנון המפורט.  המזמיןכל פריטי מערכת טמ"ס השונים בהם יעשה שימוש יוגשו לאישור מוקדם של  3.5.9

מוגנים מפני ש למערכת הארקה של עמוד הנושא ולאדמה ,מאורקים כנדרכל המרכיבים של מערכת הטמ"ס יהיו  3.5.10

 .EMI ,RFIומוגנים מהפרעות  ברקים ומתחי יתר

עמודי נושא בגובה של עד גגגות מבנים, ן כי עבודות התקנת המצלמות יבוצעו חלקן בגובה על ללתשומת ליבו של הקב 3.5.11

 ה והעבודה.הרשים ואמצעי ההגבגבוהים על כל נושאי הבטיחות  הנד עמודים או מתקניםמטר וחלקן על  6

 

 טופולוגית המערכת 4

 הבקרה הינה אנלוגית/ דיגיטאלית ובלבד שאיכות התמונה עומדת בדרישות המוגדרות. במוקדי השליטה והצפיה  4.1

הצגת אות וידיאו במערכת ) הצגה על גבי המוניטורים בלבד ( נתוב ושליטה דיגיטאלית מחויבת להיות ברמה  4.1.1

  :של

 סימאלית שהמצלמה תומכת.הרזולוצייה המק 4.1.1.1

 כמות פריימים מקסימלי שנתמך ע"י המצלמה. 4.1.1.2

 .100Mscשיהוי מקסימאלי  4.1.1.3

 באיכות מקסימאלית למערכת ההקלטה. IPכלל אותות הוידאו יחוברו ב  4.1.2

מערכת הטמ"ס הנדרשת לפרויקט זה הינה מערכת השולטת על מספר ריכוזי טמ"ס המרוחקים ממרכז  4.1.3

 . במועצההבקרה הראשי 

למות יחוברו למערכת הקלטה ויוקלטו באופנים שונים )ראה פרק הקלטה דיגיטאלית(. חלק כל המצ 4.1.4

אנליטיקה לתנאי חוץ.  מצלמות אלו  V.M.D מהמצלמות מיועדות למערכת זיהוי, התרעה ואימות מסוג 

 וותחנות העבודה, כמו כן ינותב תפוקת הוידיא  NVRינותבו כך שניתן יהיה לצפות ולנהלם באמצעות ה

 למערכת ההקלטה.  
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, סיבים טופולוגית המערכת מבוססת ריכוז מצלמות לארון תקשורת מקומי ומשם בתקשורת ייעודית 4.1.5

 . והמשני ועמדות נוספות הבקרה הראשי עמדותישירות ל אופטיים,

 בהתאם לתוכנית פיזור המצלמות נדרש לאסוף מספר מצלמות לריכוז בארון תקשורת. 4.1.5.1

להולכה על כבל לארון התקשורת ולחדר הבקרה, במצלמות   IP דיאובמצלמות יומרו אותות הוי 4.1.5.2

 ממונעות תבוצע ההמרה בקופסת חיבורים קרובה. 

תסופק ע"י  בכמות הסיבים לחיבורים עתידיים %30תשתית אופטית לארון תקשורת מחייבת רזרבה של  4.1.5.3

 המזמין.

 מצלמות טלויזיה. 5

המצלמות תהינה , : קבועות וממונעותIP אנלוגיות או  יום לילה הקבלן נדרש לספק, להתקין ולהפעיל מצלמות צבע 5.1

ומיועדות להתקנה חיצונית  בעלות רזולוציה גבוהה ¼, "⅓"½, "  WDR -ו   CMOSאו  CCDמצלמות דיגיטליות 

 עם שטחי כיסוי כנדרש במפרט.

פרד לכל מצלמה בנ -בדיקה לכיסוי שטח הצפייה וקביעת סוג העדשה  המזמיןנציגי יבצע בנוכחות הקבלן  5.1.1

אלה יעשו עם מצלמה ומסך ניידים אשר יסופקו על ידי הקבלן במיוחד  בדיקותומצלמה שמתוכננת להתקנה. 

   .למטרה זו

התמונה שתתקבל מכל מצלמה חייבת להבטיח זיהוי ברור וחד משמעי בנפח הצפייה של כל מצלמה בהתאם  5.1.2

 .  המזמין לדרישות 

לפחות  15%הינו  טי פני האדם בשעות האור כאשר גודל האובייקהכוונה בזיהוי הינה : יכולת זיהו 5.1.2.1

 משטח הפריים של המצלמה. 

מ"מ  9יכולת אבחנה בצבעי הלבוש, נשיאת נשק ואמל"ח ברמת אקדח  –זיהוי דמות בכל שטח הכיסוי  5.1.2.2

 )אולם ללא זיהוי הדגם( כאשר הינו נישא בגלוי .

 בות להיות מסנכרנות למערכת החשמל יהמצלמות חי 5.1.3

ע"י תאורת א.א. באיכות זיהוי של דמות הנושאת אמל"ח )שיוגדרו( שעות הערב והלילה תופעלנה המצלמות ב 5.1.4

 .ובנוסף תהיה יכולת זיהוי רכבים ומספרי רישוי ב, קלאצ'ניקו M16ברמת רובה 

על מנת למנוע ספק מודגש כי האחריות הכוללת על טיב התמונה חלה על הקבלן ועליו להבטיח אספקה  5.1.5

ובהתקנה  תאורת א.א מגובה הטובה ביותר של המצלמה והעדשה אשר תופעל בתאורה הקיימת  והתקנה

 .כמוגדר לעילמול/ נגד, השמש/ התאורה ובמקום שיקבע על ידי המזמין  כל זאת במטרה להבטיח זיהוי 

 

 2סדרה  HIKEVISION  DARKFIGHTERכל המצלמות יהיו מתוצרת החברות  5.1.6

 PANASONIC,  BOSCH, GRUNDIG , FLIR, AXIS, SONY, Dahua Eco-savvy 3.0החדשה

Series או שוו"ע מאושר. 

 כאיכות גבוהה.את הציוד המוגדר אך ורק מודגש כי במסגרת היצרנים הנ"ל יש להציע  5.1.7
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 מצלמות.  6

המציע  למזמין תהא הזכות לבדוק את הציוד במעבדת הלקוח או באתר המזמין על פי החלטתו, במידה והציוד יפסל יחוייב

 .לספק ציוד חלופי ללא תוספת תשלום

 2סדרה  HIKEVISION  DARKFIGHTERמתוצרת החברות המצלמות שיוצעו יהיו  הערה:

 PANASONIC,  BOSCH, GRUNDIG , FLIR, AXIS, SONY, Dahua Eco-savvyהחדשה

3.0 Series או שוו"ע מאושר. 

  :IPמצלמות 

 יסופקו מצלמות ברזולוציה גבוהה 

 ( ulletBצינור ) חיצוניתלהתקנה פנימית / בועה מצלמה ק 6.1

 לפחות. CCD/CMOS 1/3גודל חיישן  .1.1.

 מגה פיקסל. 3 -לא פחות מרזולוציה:  .1.2.

 .( חשמליתmotorizedמ"מ ) 2.8-12עדשה  .1.3.

.1.4. WDR 120db .לפחות 

 מטר לפחות. 30א.א. מובנה לטווח של  .1.5.

 .H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEGדחיסה   .1.6.

.1.7. IP67 

.1.8. DC12V / PoE. 

  )ome)Dכיפתית  חיצוניתלהתקנה פנימית / צלמה קבועה מ 6.2

 לפחות. CCD/CMOS 1/3גודל חיישן  6.2.1

 מגה פיקסל. 3 -לא פחות מרזולוציה:  6.2.2

 .( חשמליתmotorizedמ"מ ) 2.8-12עדשה  6.2.3

6.2.4 WDR 120db .לפחות 

 מטר לפחות. 30א.א. מובנה לטווח של  6.2.5

 .H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEGדחיסה   6.2.6

6.2.7 IP67 

6.2.8 DC12V / PoE. 

 ( oxBגוף ) מצלמה קבועה חיצונית 6.3

 לפחות. CCD/CMOS 1/3גודל חיישן  6.3.1

 מגה פיקסל. 3לפחות רזולוציה:  6.3.2

 המתאימה למצלמת מגה פיקסל שבנדון. מ"מ 5-50או  מ"מ 2.8-12עדשה  6.3.3

6.3.4 WDR 120db .לפחות 

 +H.265, H.265דחיסה  6.3.5

 מטר לפחות. 30א.א. מובנה לטווח של  6.3.6

6.3.7 DC12V / PoE. 

 

 IRלהתקנה חיצונית משולבת  ZPTממונעת מצלמה  6.4
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 לפחות. CCD/CMOS 1/3גודל חיישן  6.4.1

 מגה פיקסל. 3לפחות רזולוציה:  6.4.2

 .X30ת זום לפחות עדש 6.4.3

 מטר לפחות. 200א.א. מובנה לטווח של  6.4.4

 יכולת עקיבה אוטומטית. 6.4.5

 יכולת הפשרת אדים. 6.4.6

6.4.7 IP66 

6.4.8 AC24V / Hi-PoE 

 

 270°"עין בדג"  מצלמה  6.5

 לפחות. CCD/CMOS 1/3גודל חיישן  6.5.1

 מגה פיקסל. 4לפחות רזולוציה:  6.5.2

 .מ"מ 1.6ת עדש 6.5.3

 .0.018Luxש"ל:     \    0.01Luxצבע : תנאי תאורה:  6.5.4

6.5.5 DC12V / PoE 

  :עדשות .7

המגה  אורך מוקד שונה עבור מצלמות יספק ויתקין עבור המצלמות עדשות קבועות וממונעות, בעלותהקבלן  7.1
 פיקסל שיספק.

ויתאימו למצלמות  זכוכית בעלות גוף מתכתי יהיו  עדשות  CMOSאו  CCDאשר יותקנו במצלמות  כל העדשות  7.2
 מגה פיקסל.

הנה הערכה לצורך הגשת הצעת המחיר.  עדשות כפי שנקבעה בכתב הכמויות החלוקה לפי כמויות וסוגים עבור 7.3
קביעה מדויקת תעשה על פי בדיקות צפייה שיבוצעו על ידי הקבלן לקראת ההתקנה הסופית. לאחר בדיקה זו 

ן מהקבלן הרכב עדשות מתאים. לצורך הבדיקה יעמיד הקבלן לרשות העירייה מבחר מלא של עדשות יוזמ
 .בסוגים שונים ומפרטים שונים

יבטיח את האפשרות של החלפת העדשה  אשר Built inאו  C Mount/CSהעדשות תהינה בעלות תבריג מתכת  7.4

 Builtדה ויציע מערכת מצלמות הכוללת עדשות לפי הצורך. בהסכמתו להיענות למפרט זה הקבלן מתחייב כי במי

in יחליף במידת הצורך את כל המצלמה. 

הטכניים לעדשות ויכלול את כל הדרוש  מחיר העדשה בכתב הכמויות יהיה בהתאם לנדרש על פי המפרטים 7.5
 לקבלן להתקנה והפעלה מלאה המצלמה עם העדשה הן ביחס לעדשה קבועה והן ביחס לעדשה ממונעת.

 .ש להשתמש עדשות המוגדרות לשימוש במצלמות מגה פיקסל ותאם לגודל החיישןהעדשה ת 7.6

 (M))אורך מוקד משתנה(   lafocVaryעדשות העדשות יהיו עדשות קבועות:  7.7

מותאם למצלמות המסופקטות מ"מ  12 – 2.8או מ"מ  5 - 50: כל העדשות תהיינה באורך מוקד משתנה 7.7.1
 .)מותאם לגודל חיישן, רזולוצייה וכו'(

 .Focus -וה Zoom -לאחר ההתקנה ניתן יהיה לקבע את ה   7.7.2

 .IRמותאמות לעבודה בתאורת  7.7.3

 .עדשה המותאמת לרזולוציית המצלמה 7.7.4

 

 או שוו"ע שיאושר ע"י המזמין / יועץ לפני ההתקנה :POE IPM-VERSO HI  VIDEOTEC   זיווד למצלמות .8
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 :מהסוגיםהקבלן יספק ויתקין יחידות זיווד  8.1

)מצלמות הכוללות זיווד כחלק אינטגרלי אנטי ונדאלית להתקנה חיצונית  Outdoorיחידת זווד מסוג  8.1.1

 .מהמצלמה יידרשו לעמוד בכל דרישות המפרט(

 .IK10זיווד לתנאי חוץ אנטי וונדאלי ברמת  8.1.2

 :שיסופק ע"י הקבלן יענה למפרט טכני כמפורט להלן Outdoorלמצלמות להתקנה אנטי ונדאלי זיווד  8.2

משוריין אשר ישמור על המצלמה והעדשה כנגד חבטות קשות, המיגון  ו פיברגלסאפוליקרבונט עשוי  8.2.1

 יקבל הזנה מארון הציוד הנמצא בסמוך לעמוד. 

 .מותאם לגודל המצלמה ולעדשה )קבועה, ממונעת(. יאפשר הזזת המצלמה קדימה/אחורה בתוך הזווד 8.2.2

 חיבור חלקי הזיווד  ע"י  ברגים שקועים )לא בולטים מעבר למכסה(. 8.2.3

 .למפשיר האדים והמאורר POEויאפשר גם את אספקת מתח  Hi – POEאו  POEהזיווד יהיה מסוג  8.2.4

 יכלול את האביזרים הבאים: 8.3

  . תרמוסטטמחמם ומאורר מבוקרים ע"י  8.3.1

 פנימי )בתוך הזיווד( לחלוקת מתחים לאביזרי המיגון )מאורר ומפשיר אדים(. POEכרטיס  8.3.2

ע"י קרני השמש והקטנה של הטמפרטורה הפנימית של  וורסנ)להגנה מפני  Sun Shroudסוכך שמש  8.3.3

 הזווד(.

 .NEMA 4Xלפחות או  IP66/IP67יעמוד בתקן  8.4

8.5 M)דרך זרוע יעשה  כניסות הכבלים יעשו דרך פתחים אטומים ומוגנים מפני השפעות מזג אויר. חיבור הכבלים

 המצלמה )לא יהיו כבלים חיצוניים בכלל(.

 .גישה קלה להתקנה ותחזוקה 8.6

 .נה חשמלית ע"י נקודת הארקההג 8.7

 כולל מקום לממיר אופטי והמצלמה כולל העדשה )אופציונלי(. 8.8

יר השוררים ות, עשויה מפלדה מגולוונת ועמידה בתנאי מזג האוומאסיביו  Outdoorלהתקנה  כל התושבות יהיו  8.9

 .במקום

 

 

 

  :IRתאורת  .9

ותקן על עמודי נושא המצלמות ואו קירות ת קבלן יספק יתקין ויפעיל מערכת תאורה א.א. אשרבמידה וידרש  9.1
 .בשטח המזמיןבהתאם להגדרת 

 .או שו"ע מאושר VIDEOTECשל  GEKOיסופק ציוד כדוגמת פנסי  9.2

 א.א הנדרשים יהיו: -פנסי ה 9.3

 פנס חיצוני.  9.3.1

 .פנס משולב בזיווד המצלמה 9.3.2

 VMDהטמ"ס ו  מספקת לשם הפעלת מערכת מערכת התאורה תפעל בשעות בהן עוצמת התאורה הקיימת אינה 9.4
 .בצורה הטובה ביותר על כל המשתמע מכך
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המוגדרות להפעלת התאורה וזאת בכל מזג  מערכת התאורה תפעל באופן אוטומטי עם ירידת תנאי עוצמת האור  9.5
 .אויר ובכל תנאי אקלים

של המצלמה וכן באיכות התמונה  התקנת התאורה על עמוד הנושא לא תפגע באיכות הצפייה והכיסוי  9.6
 .לת ממנה כולל פיזור אור אחיד על פני שטח הכיסויהמתקב

 .הספקת המתח לתאורה לא תפגע באיכות המצלמות ואות הוידאו 9.7

בעל מערכת הגנה    Z Ansi 136.1 – 1993תעמוד בתקן עוצמת תאורה ותדר עבודת מערכת התאורה תעמוד  9.8
 .המוגנת ע"י היצרן עצמאית להפסקת עבודה במעלה מעל לטמפרטורה

 .לפחות IP 65תעמוד בתקן הגנה של התאורה  9.9

 .שעות עבודה לפחות 15,000מערכת התאורה תעמוד ב  9.10

 .מטר כיסוי הומוגני 120, 60, 30לטווח של לפחות  25%טווח התאורה: כיסוי שטח העניין +  9.11

 .נדרש פיזור אור אחיד בכל שטח הארה 9.12

על הקבלן להגיש ע"י הקבלן, )אולם בתדר אור בלתי נראה(  המסופקת  : בהתאם למצלמה  NMאורך גל  9.13
 .הנתונים בשלב ההצעה

 לפחות. C50°ל   - C10°לעבוד בטמפרטורה של בין המערכת נדרשת  9.14

 .  IRשחור לבן ותאורת  תיפגע איכות התמונה  עקב העברת המצלמה לפעולה במצבלא  9.15

טומטית , המציע הקבלן יגדיר את אופן השליטה על פעולת כיוון הפוקוס למצלמות ע"י פקודה מרחוק או או 9.16
  .צבע לש/ל בהצעתו-יגדיר את אופן איזון המצלמות בעת מעבר מ
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 NVRמערכת הקלטה מסוג  .10

 במידה ותסופק או תוחלף מערכת ההקלטה להלן פירוט יצרני המערכות המאושרות:

NICE ,VERINT ,MILESTONE ,FLIR, BOSCH, ,AVIGILON , 

DIGIVOD,DAHUA           HIKEVISION   ,SSION  ,IGILANTV 

10.1 M)( חובה.  –ממשק מוכח למערכת השו"ב המוצעת 

10.2 M)(ההקלטה תהייה בהתאם לרזולציית המצלמה תרזולוציי. 

 פיקסל. מגה  3מגה פיקסל,  1.3המציע יספק טבלה של כמות ערוצים אפשרית ברזולוציות שונות,  10.3
 .)כאשר כל הערוצים הם באותה רזולוציה(

(, עבור 3,6,12,25שלבים לפחות  4)25Fps ועד לפחות   1Fpsיוון ממהירות ההקלטה תהייה ניתנת לכ 10.4
 .כל מצלמה ניתן לשינוי וכיוון  המהירויות בהתאמה

 או תצורה אחרת שוות ערך בכפוף לאישור המזמין.  H.264תצורת הדחיסה תהייה   10.5

 יעודית.  TCP/IPמערכת ההקלטה תכלול תוכנה המאפשרת שליטה מתחנות עבודה  ברשת 10.6

 ONVIFבתקן  תמיכה 10.7

 .המערכת תתמוך באופן מלא בעיברית 10.8

המערכת תמשיך לרוץ ללא נפילות או   ספק מתח כפול, במקרה של נפילה או ניתוק של אחד הספקים 10.9
 איתחולים

 כמות הפריימים בהקלטה בהתאם למצלמה אודיו יהיה מסונכרן לחלוטין לוידאו תמיכה בהקלטת אודיו 10.10

מערך הדיסקים להקלטות  RAID1 ת ההקלטה יותקן במערךשל שרמערכת הפעלה  יחידות איחסון 10.11

 חיצונית. שרת בעל יחידת איחסון פנימית או שרת ייעודי ויחידת איחסוןיתקבל  RAID 5 -יוגדר כ 

 .יום לפחות 30הקלטה של  10.12

באמצעות תוכנת גיבוי מתאימה שתסופק ע"י הקבלן יבוצע גיבוי אוטומטי באופן שמפעיל המערכת לא  10.13
יום. הגיבוי יהיה  30יף את אמצעי הגיבוי ידנית. הקבלן נדרש לספק אמצעי גיבוי להקלטה זו למשך יצטרך להחל

 פנימי ו/או חיצוני.  על דיסק קשיח

 .לניטור יחידת האיחסון SNMPבפרוטוקול תמיכה  10.14

 .FIFOמערכת ניהול קבצי הוידאו בשיטת  10.15

 אפשרויות הקלטה:  10.16

  ימים בשבוע. 7שעות  24הקלטה קבוע 

 לפי אירועים כשה  הקלטהPre/Post Alarm .ניתנים להגדרה 

 .הקלטה באיכויות משתנה לפי אירוע 

 הקלטה לפי לו"ז שנקבע מראש 

 FIFOאפשרות לסימון אירוע ולהוצאת זמן ההקלטה המוגדר מתהליך ה  10.17

 שרת ההקלטה יתממשק למערכת אנליטיקה. 10.18

 יות ההקלטה.צפיה ושחזור וידאו מהמחשב המקומי או מהמוקד לא ייפגע באיכו 10.19

 .המערכת תכלול רמות משתמשים שונותכניסה למערכת ע"י סיסמא  אבטחה 10.20

    WATREMARהמערכת תכיל מנגנון לוידוא מקוריות הוידאו  10.21

 למניעת עומס ברשת. עבור מחשבי צפייה MULTICASTתמיכה מלאה ב  10.22
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ב קליינט במצב צפיה צפייה דרך מחש לא תהיה פגיעה באיכות הצפייה או בכמות הפריימים כאשר מבצעים 10.23
 .בחי או בשחזור

 .מרגע בחירת הזמן הנדרש ms 200הפעלת וידאו מוקלט לא תעלה על  10.24

 אשר תנטר את הדברים הבאים: SNMPעל מחשבי הקליינט תותקן מערכת ניהול  10.25

 מצב השרתים ברשת. 

 מצב יחידות האיחסון. 

 התראה במידה והשרת מקליט פחות מהזמן הנדרש. 

 ם השוניםמצב הדיסקים במערכי. 

 מצב ספקי המתח. 

 מתפקדת. להתרעה ואיתחול במידה והמערכת לא WatchDogהמערכת תכיל  10.26

 :המשתמש יוכל להגדיר עצים לוגיים של ערוצי הוידאו 10.27

  עץ לוגי יוכל להכיל מצלמות ממערכותNVR .שונות 

  מחיר הNVR לכך. יכלול את החומרה ואת כל הרישיונות הנדרשים 
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 , או שווה ערך באישור היועץAGENT VI ,BOSCHכדוגמת  מערכת ניתוח וידאו .11

 
לניתוח וידאו בזמן אמת אשר תתריע ותסמן את האובייקט החשוד. יש צורך באינטגרציה מלאה בין תסופק מערכת 

על מערכת האנליטיקה לבין שרת ההקלטות לצורך תצוגת הסימון והמעקב של האובייקטים בוידיאו חי ומוקלט. 
 שבון כי התנאים הינם תנאי אורבניים.המציע לקחת בח

 הוידאו הינה מערכת ייעודית המותאמת לתנאי חוץ.מערכת ניתוח  11.1

 ניתוח הוידאו תופעל על שרת ייעודי נפרד ממערכת ההקלטה.מערכת  11.2

 המערכת תכיל את החוקים הבאים בנפרד עבור: אדם, רכב ואובייקטים דוממים, 11.3

 ים(.ת קו )בכיוון מסוים או לשני הכיוונחציי 11.3.1

 עצירת אובייקט נעצר במקום אסור. 11.3.2

 תנועה באיזור מסומן. 11.3.3

 שוטטות של באיזור מסומן. 11.3.4

 התראה על אובייקט חשוד. 11.3.5

 אחרי אובייקט. PTZעקיבה של מצלמת  11.3.6

 מוגדר מראש. PRESETלפי  PTZכל החוקים הנ"ל יחולו גם על מצלמת  11.3.7

 המערכת תדע להבדיל בין מכוניות למשאיות באיזור שיוגדר לכך. 11.4

 ערוצים במקביל ללא ירידת ביצועים. 50רכת תהיה יכולת לטפל ב למע 11.5

 .( VMD,NMDבכל ערוץ ניתן יהיה להגדיר לפחות שני חוקים שונים ) 11.6

 .המערכת תתמוך בהגדרה של מספר איזורים 11.7

 .אפשרות של מיסוך נקודות המהוות הפרעה למערכת 11.8

 לנקודת האירוע בזמן התרעה. PTZהקפצת   11.9

 ויצירת מעקב. PTZט ממצלמה קבועה למצלמת יכולת "העברת" אובייק 11.10
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 שליטה ובקרה )שו"ב( לביטחוןמערכת  –  4פרק 
 מערכת שליטה ובקרה .12

 דרישות סף ממערכת השו"ב 12.1

 

 על הקבלן להציג בהגשת הצעתו מענה מפורט לדרישות הסף

 

 מערכת השו"ב שתסופק תהיה מערכת מוכחת ומוכרת אשר הותקנה: 12.1.1

 האחרונות. השנים 3 -בסתיימו שה פרויקטים 3 -בלפחות ב 12.1.1.1

 בכל בפרויקט מערכת השו"ב שולטת ומתממשקת עם: 12.1.1.2

מצלמות  30של לפחות  NVRמערכת טלביזיה במעגל סגור )טמ"ס( עם מערכת הקלטה  12.1.1.2.1

 חיצוניות ופנימיות.

 .IPבקרי כניסה העובדים ברשת תקשורת  15מערכת בקרת כניסה ממוחשבת עם לפחות  12.1.1.2.2

אזורי גילוי ורכזת גילוי פריצה העובדת ברשת  32ות מערכת גילוי פריצה עם לפח 12.1.1.2.3

 .IPתקשורת 

 המערכת מציגה התראות על גבי מפות גרפיות. 12.1.1.2.4

 עמדות עבודה הפועלות ברשת. 2המערכת עובדת עם לפחות  12.1.1.2.5

 חברות אינטגרציה בישראל. 3המערכת סופקה, הותקנה והופעלה ע"י לפחות  12.1.1.2.6

 

 כללי 12.2

 מערכות הביטחון: השליטה והבקרה )שו"ב( תשלוט על מערכת  12.2.1

 מערכת טמ"ס. 12.2.1.1

 מערכת בקרת כניסה. 12.2.1.2

 מערכת גילוי פריצה. 12.2.1.3

 תאפשר ממשקים למערכות חיצוניות אחרות לצורך הצגת התראות ואירועים. 12.2.1.4

המערכת שתסופק תבצע את הממשק בין כל המערכות הנ"ל כך שלמפעיל תתאפשר  12.2.1.5

 שליטה ובקרה על כל מערכות הביטחון מעמדת הפעלה אחת.

שר הפעלת תרחישים בהתאם להגדרות הלקוח. לדוגמא הפעלת גלאי המערכת תאפ 12.2.1.6

 VMDתאפשר הקפצת מצלמה ונעילת דלתות ושערים או גילוי תנועה ממערכת 

 בטמ"ס תפעיל את מערכת האזעקה ותגרום לנעילת דלתות מסויימות.
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 דרישות עיקריות ממערכת השו"ב: 12.3

לניהול וידאו, שחזור ואיחזור הצגת כל מצלמות מערכת הטמ"ס באמצעות מודול תוכנה  12.3.1

 מידע, טיפול בארועים המתקבלים ממערכת גילוי תנועה ואנליטיקה.

קבלת והצגת אירועים, התראות ואינדיקציות המתקבלות ממערכת בקרת הכניסה  12.3.2

 ומערכת גילוי הפריצה על מפה גרפית ומסך התראות ו/או ארועים.

 שליטה על מערכת כריזה מתוך תוכנת השו"ב.  12.3.3

 ות הפקת דוחות בחתכים ובמיונים משתנים באמצעות מחולל דוחות מובנה. אפשר 12.3.4

 אפשרות העברת התראות והודעות באמצעות מייל ו/או אס. אמ. אס. 12.3.5

יכולת התממשקות למערכות חיצוניות לצורך קבלת התראות לדוגמא מערכת גילוי אש,  12.3.6

 מערכת בקרת מבנה, חניונים, מעליות וכד'.

 מפות: –י הצגת ארועים בממשק גרפ 12.4

 מערכת השו"ב תכלול מודול תוכנה גרפי המבוסס על מפות גרפיות. 12.4.1

 על המפות ימוקמו אייקונים של אביזרי הקצה מצלמות, גלאים, קוראי כרטיס וכד'. 12.4.2

 האייקונים הנ"ל יהיו אייקונים "פעילים" כלומר: 12.4.3

קון דרוך גלאי ירוק מנוטרל, איי –האיקונים יאפשרו החלפת צבע למשל: גלאי אדום  12.4.3.1

 דלת פתוח / סגור וכיו"ב.

בלחיצה על אייקון יפתח חלון ייעודי בו ניתן יהיה בהתאם לסוג האייקון לבצע פעולות  12.4.3.2

 שונות למשל: 

 נטרול / דריכה. -גלאי  12.4.3.2.1

 פתיחה / סגירה. –דלת  12.4.3.2.2

 הפעלה / השתקה.   –צופר  12.4.3.2.3

שר ניתן יהיה להגדיר מס' מפות שיוגדרו לפי אזורים, קומות, מתחמים המערכת תאפ 12.4.4

 לעבור ממפה למפה באופן נוח וידידותי.

 ניתן יהיה להגדיר מפות לאתרים שונים באופן הנ"ל. 12.4.5

 תוכנת השו"ב תאפשר שליטה וקבלת אינדיקציות מכל האתרים המחוברים למערכת. 12.4.6
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 כללי: –טיפול בארוע  12.5

( תוקפץ מפה גרפית רלוונטית מקומה vmdבעת קבלת התראה )מכל אביזר קצה, מצלמה,  12.5.1

אייקון האביזר המתריע יסומן באופן בולט בצורת הבהוב / צבע , אתר, מתחם. במבנה

 שונה.

 יופעל חיווי קולי אשר יופסק רק באישור המפעיל לאחר שוידא את קבלת ההתרעה. 12.5.2

במידה וקיימת ו/או הוגדרה מצלמה "יוקפץ" אות הוידאו של המצלמה הרלוונטית. ניתן  12.5.3

 ות. מצלמות רלוונטי 4יהיה להקפיץ לפחות 

 המפעיל יטפל בארוע באמצעות "מסך טיפול בארוע" שיכלול: 12.5.4

 אישור קבלת האירוע. )יגרום לשינוי צבע וסימון באייקון שהארוע בטיפול(.  12.5.4.1

 מסך דיווח במלל וגם מתוך רשימה מובנית על סיבת סגירת הארוע.    12.5.4.2

 

 חומרת המערכת: 12.6

 10לפחות  תוכנת המערכת תאפשר עבודה עם מס' משתמשים רב )בפרויקט זה 12.6.1

 משתמשים(.

 עמדת עבודה.התוכנה תפעל בתצורה של שרת /  12.6.2

 עמדת עבודה תאפשר: 12.6.3

 מסכים בו זמנית. 3עבודה עם  12.6.3.1

במחשב עמדת העבודה תותקן תוכנה ייעודית של מערכת השו"ב. עותק תוכנה זה  12.6.3.2

 יאפשר למפעיל בעמדת העבודה תפעול, שליטה, בקרה על המערכות.

 כות הפעלה חלונות.תוכנת המערכת יפעלו תחת מער 12.6.3.3

 הפעלת ושליטה על המערכת עפ"י רמת הרשאה. 12.6.3.4

עמדת העבודה תתבסס על מחשב המחובר ברשת תקשורת אטרנט אל השרת הראשי. הרשת שתוקם  12.6.3.5

 תאפשר העברת מידע, נתונים, וידאו בצורה מהירה בין עמדת העבודה לשרת.

 המערכת תאפשר הוספת עמדות עבודה ככל שידרש באירגון. 12.6.3.6
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 :ראשישרת  12.6.4

 .תוכנת מערכת השו"ב המרכזית תותקן בשרת ראשי 12.6.4.1

ברשת תקשורת אטרנט אל השרת הראשי. הרשת שתוקם השרת יחובר לעמדות המשתמש המחוברות  12.6.4.2

 תאפשר העברת מידע, נתונים, וידאו בצורה מהירה בין עמדת העבודה לשרת.

פוק יהיה בתצורת שרת המערכת יותקן בחדר ציוד בארון "מס"ד" תקשורת מרכזי. השרת שיסו 12.6.4.3

 מחשב "פיצה".

 במחשב השרת תותתקן תוכנת מערכת השו"ב ובסיס הנתונים. 12.6.4.4

 תוכנות המערכת יפעלו תחת מערכות הפעלה חלונות. 12.6.4.5

 .ODBCעם ממשק נתונים  SQLבסיס הנתונים יהיה סטנדרטי כדוגמת  12.6.4.6

ים שהתקבלו בשרת המרכזי בבסיס הנתונים יאגר וישמר כל המידע הכולל הרשאות, נתונים, אירוע 12.6.4.7

 מהמהערכות השונות המותקנות בשטח.

בנוסף, יותקן בשרת המרכזי מחולל דוחות שיאפשר לכל עמדת משתמש )עפ"י הרשאה( להפיק דוחות  12.6.4.8

 שונים.
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 דרישות כלליות 

 כללי .13

ה. רשימת פרק זה מגדיר "מפרטים טכניים כלליים" לציוד שיסופק ועבודות שיבוצעו ע"י הקבלן בפרויקט ז 13.1

את המינימום שהמערכת/ הציוד/ העבודה חייבים לעמוד  המזמיןהדרישות המפורטת בפרק זה מהווה מבחינת 

 בהם כדי לאפשר הקמת מערכת בעלת רמה וביצועים הרצויים למזמין.

מפרטים טכניים אלה מבוססים על ציוד המוכר בארץ ובעולם ושבאמצעותו ניתן בצרוף זה או אחר לממש את  13.2

 כות הנדרשות. המער

בנוסף ל"מפרט טכני כללי" כאמור בפרק זה נכללו בגוף המפרט, בסעיפים הרלוונטיים המתייחסים לסוגי  13.3

 ציוד השונים "מפרטיים טכניים ספציפיים", המגדירים את הדרישות מציוד מסוים בלבד.

המגדירה את כלל "הכללי" קשורים זה בזה ומהווים מיקשה אחת  -שני המפרטים הטכניים: "הספציפי" ו 13.4

 , בהן תעמוד המערכת הנדרשת.המזמיןהדרישות הטכניות של 

הדרישות הטכניות המפורטות בפרק זה ובפרק הקודם יהוו בסיס לבדיקות הקבלה בהן תיבדק עמידת מרכיבי  13.5

 המערכת במפרטים הטכניים.

קו על ידי הקבלן יעמדו כל הציוד, החומרים, אביזרי התקנות, כבלים, צנרת ושאר מרכיבי המערכת אשר יסופ 13.6

בדרישות הרלוונטיות של מכון התקנים הישראלי, משטרת ישראל, חברת חשמל, משרד התקשורת, חברת בזק 

 ומכבי אש.

בזמן הגשת הצעת המחיר לביצוע המערכת המוגדרת במפרט זה נדרש הקבלן לציין לכל אחד מהסעיפים של  13.7

יים הדרושים. במידה ותהיה סטייה ממפרטים אלה, חובה פרק זה באיזו מידה עונה הציוד שלו למפרטים הטכנ

עליו לפרט ולנמק סטייה זו  ולהוכיח כי היא איננה פוגעת בביצועי המערכת, אחרת לא יתקבל הציוד המוצע, עקב 

 אי העמידה בדרישות הטכניות. 

ים במפרט משך לאמור לעיל רשאים הקבלנים השונים להציע כאופציה פרטי ציוד שונים מאלה המפורטהב 13.8

זה, וזאת במידה ולדעתם הציוד המוצע הינו בעל ביצועים טובים יותר מאלה שהוגדרו. כל זאת בתנאי שלא ישונו 

 עקרונות הפעולה הפונקציונליים של המערכת ולא תהיה פגיעה ברמה הטכנית של הציוד המוצע. 
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 מסמכים ישימים .14

 הגדרות 14.1

ו הוזכרו במפורש בסעיפי המפרט השונים יהווה החלק מסמך ישים אשר חלק ממנו ו/או חלקים ו/או כול 14.1.1

 חלק מחייב ובלתי נפרד מהמפרט הטכני. -ו/או כולו בהתאמה 

 בכל מקרה שלא הוזכר התאריך, תהיה בתוקף המהדורה האחרונה המעודכנת. 14.1.2

אשר שימוש בתקנים ו/או קודים בינלאומיים, אחרים מאלו שהוזכרו במפרט, רק אם הקבלן ת המזמין 14.1.3

 אותם במפורש ויגיש העתקים שלהם להוכחת עמידה בדרישות. יציין

בכל מקרה של סתירה בין המסמכים הישימים למפרטים הספציפיים המופיעים במפרט תנתן העדפה  14.1.4

 לדרישות הספציפיות המפורטות במפרט.

, סתירות אפשריות בין המסמכים הישימים למפרטים טכניים ספציפיים, תקנים בינלאומיים או לאומיים 14.1.5

 .המזמיןקודים וכד' יפתרו תמיד לכיוון הדרישות המחמירות יותר אלא אם יוחלט אחרת ע"י 

ו/או המפקח כל סתירה שתתגלה על ידו בין המסמכים השונים  המזמיןשל  העל הקבלן להביא מיד לידיעת 14.1.6

 המוזכרים במפרט.

 

 חשמל 14.2

 50HZ 5% ,230VAC 10%המערכת הנדרשת תופעל באמצעות אספקת חשמל ראשית של:  14.2.1

. משם עליו להתקין שיוגדרו חשמל אספקת חשמל כאמור לעיל תינתן לקבלן לצורכי הפרויקט מלוחות  14.2.2

קוי אספקת ז"ח לשאר מרכיבי ובעלי רשיון מתאים,  קבלני חשמל העומדים בדרישות המפרט באמצעות 

לכל  המזמיןשור המערכת. חלק מהקווים יהיו בתשתית גלויה וחלקן בתשתית תת קרקעית. יש לקבל אי

 קו אספקה.

התקנת הזנת חשמל הנדרשת למערכת, התחברות ללוחות החשמל קיימים, אספקת אביזרים וכל הנדרש  14.2.3

)אשר אינם  המזמיןכללים הנהוגים אצל ו כללי התקינה ת"י וחברת החשמל לישראל יעשו ע"י הקבלן עפ"י

לב ההתקנות. העבודה תעשה ע"י גדיר כללים אלה לקראת שת המזמין. סוטרים את תקני הבטיחות( 

 חשמלאי מוסמך בלבד שיופעל לשם כך ע"י הקבלן ועל חשבונו.

הציוד שיסופק ע"י הקבלן חייב לפעול באמצעות המתח המוגדר לעיל ו/או באמצעות ספקי כח ז"ח/ז"י  14.2.4

ו שיסופקו ע"י הקבלן כחלק בלתי נפרד של הציוד, שמתחי עבודתו הוגדרו במפרט. מחירי הספקים יהי

 תמיד כלולים במחירי הציוד.
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 ה בתנאי סביבהעמיד 14.3

 הציוד שיסופק ע"י הקבלן חייב לעמוד בתנאי הסביבה המפורטים להלן: 14.3.1

 . ארון תקשורתציוד המותקן בתוך  14.3.1.1

 לפחות. 50C+עד    10C- טמפרטורה: 14.3.1.1.1

 .75%לחות יחסית עד  לחות: 14.3.1.1.2

 .RFI -ו EMIעמידה בפני השפעות  14.3.1.1.3

 .Outdoorציוד המותקן  14.3.1.2

 לפחות. 50C+עד    -10C ורה:טמפרט 14.3.1.2.1

 גשם, שלג, כפור.  14.3.1.2.2

 .לפחות לא יפגעו באיכות המערכות ותפוקתן קמ"ש 100מהירות רוח  רוחות: 14.3.1.2.3

 95%לחות יחסית של  14.3.1.2.4

 .RFI -ו EMIעמידה בפני השפעות  14.3.1.2.5

  MIL STD, 461-2ת לפי יועות אלקטרומגנטרפהכלל הציוד חייב לעמוד כנגד  14.3.1.3
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 הגנות 14.4

ממתחי יתר, מתחי מעבר, חיבורים בקוטביות לא נכונה והפרעות אלקטרומגנטיות ד והמערכות יוגנו הציו 14.4.1

 כמפורט להלן:

 כה תעשה באמצעים אלקטרוניים. פומחיבור בקוטבית ה הגנה 14.4.1.1

 וולט לא יגרום כל נזק לציוד.  120ישר עד  מתח 14.4.1.2

 מילישניות.  50ך למש V 250תחי מעבר של מב וד יעמודהצי 14.4.1.3

ומתחברים לכבלים היוצאים מהמנה, לקווי  outdoorוהמערכות החוצה הקווים היוצאים מהציוד כל  14.4.1.4

ות עים או מעגלים אלקטרוניים נגד פגימתאימ restorersבזק, קווי נל"ן וכד' יהיו מוגנים באמצעות 

 ברקים. 

פני ברקים. ההגנה תהיה לכל חוט מכבלי התקשורת ב הדרגות הגנ 3מעגל משולב יהיה לפחות בעל כל  14.4.1.5

 מעגל מוגן: וכל כניסה ל

 . A 5ם מעבר של בזר V 600ע"י שפופרת גז דו כיוונית כלפי האדמה במתח נומינלי של  הגנה 14.4.1.5.1

י בצריכות המעגל( שינתק את המעגל במקרה של )תלו mAריכות של לצז אוטומטי מהיר פיו 14.4.1.5.2

 יחזור ויחברו לאחר שצריכת הזרם תחזור לצריכה נורמלית. ו יצריכת זרם מעל הזרם הנומינל

 .A 100אם למתח המעגל המוגן לזרם של עד בהת DCדת זנר מהירה )טרנזוב( למתח דיו 14.4.1.5.3

גיעות ברקים. עליו להגדיר את הבדיקות פידתה של המערכת בפני עמן יציג בשלב התכנון את קבלה  14.4.1.6

 ו. ז תאותן יש לבצע להוכחת עמידו

גרת הגדרה זו במס. RFI -ו EMIן יציג בשלב התכנון את עמידתה של המערכת בפני השפעות קבלה 14.4.1.7

 ת עמידות זו. כחו להגדיר את הבדיקות אותן יש לבצע להועלי MIL STD 461 -עליו להתייחס ל

 ההארק 14.4.2

הציוד ועמדת הבקרה, יוארקו בצורה תקנית. התנגדות חיבורי הארקה מסד מצלמות, עמודי נושא , 14.4.2.1

ערכות אשר הותקנו ריות הקבלן לוודא כי כל המ. באח 0.1לנקודת הארקה המרכזית לא תעלה על 

 על ידו מאורקות כנדרש ולפי התקן. 
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 אמינות ותחזוקתיות 14.5

 אמינות המערכת למשך כל אורך חייה תהיה: 14.5.1

1.1.1. MTBF- :שעות. 40000לפחות  לכל המערכת 

1.1.2. MTBF- :שעות. 100,000לפחות  לפריט ציוד בודד 

1.1.3. MTTR- :דקות. 45 -לא יותר מ לתיקון תקלות בשטח 

שנים  10תקינה של המערכת כמכלול שלם וכל אחד מרכיביה כפריט בודד הנו אורך חיים נדרש לפעולתה ה 14.5.2

לפחות. בתקופה זו תובטח פעולה מבצעית רציפה ללא ירידה במפרטי ביצוע של המערכת. זאת בכפוף 

 לביצוע התחזוקה עפ"י הוראות היצרן.

הן כחלקים בודדים והן  plug in units)כל חלקי המערכת יהיו ברי חליפיות מלאה כיחידות "נתקעות" ) 14.5.3

 .MTTR -כמכלולים שלמים זאת על מנת לעמוד בדרישות ה 

המערכת תתוכנן ללא תלות ברכיבים /יחידות /מכלולים קריטיים שהתקלקלותם ו/או השבתתם תגרום  14.5.4

 ל"שבר" במערכת ולהפסקת פעולתה או פעולת חלקיה העיקריים.

 

 שיטת האחזקה 14.6

 6 -ל מונע ובדיקה מלאה יידרשו בתכיפות שלא תעלה על אחת לנדרשת תחזוקה שוטפת מינימלית. טיפו 14.6.1

 חודשים. 

 תיקון תקלות בדרג א' יבוצע ע"י אנשי ההפעלה במקום.  14.6.2

 כנדרש במפרט התחזוקה.המערכת תפעל באמינות מלאה בכפוף לשיטת אחזקה  14.6.3

 

 דרישות מכניות כלליות 14.7

והזיווד שלו יהיה אטום  Weather Proofיהיה מסוג  Outdoorכל הציוד המיועד להתקנה בחוץ  14.7.1

 .IP65לרטיבות, מים, אבק וחול ברמה שלא תהיה פחותה, מתקן 

הגישה לרכיבים תהיה פשוטה ונוחה ולא תחייב פרוק של יחידות ו/או מכלולים שאינם נוגעים לרכיב  14.7.2

 המטופל.

ברגים ואורכם . ברגים פנימיים יהיו מגולוונים. גודל המגולוונים TORXברגים חיצוניים יהיו מטיפוס  14.7.3

 יקבע בשלב תכנון ההתקנות.



 

 
 חתימה וחותמת המציע ________________  שדרוג הרחבת ותחזוקת מערכת טמ"ס 1/2019מכרז פומבי מס'          

64 
 

 

 שילוט וסימון 14.8

 כל אחד מפרטי הציוד במערכת עד רמה של כרטיסים נתקעים יצויד בשילוט מזהה בשפה העברית הכולל: 14.8.1

 שם המוצר. 14.8.1.1

 מספר קטלוגי של הקבלן. 14.8.1.2

 מספר סידורי במערכת. 14.8.1.3

ציונלי בשפה העברית אשר כל יחידת קצה, יחידת הפעלה, יחידת תצוגה במערכת תלווה בשילוט פונק 14.8.2

 יתאר את ייעודה ואופן הפעלתה.

 במסגרת ההתקנות יבוצע סימון מפורט של כל כבל על פי ההנחיות הבאות: 14.8.3

כל כבל או מוליך יסומן לחוד, בשני קצוותיו, עם סימון קבוע שאינו נמחק או נשחק לאורך זמן  14.8.3.1

הסימון יבוצע בהדפסה, הטבעה, והמציין בעברית את התפקיד, סוג, מקום התחלה ומקום הסיום. 

 צריבה או שרוול מתכווץ.

 יסומנו נקודות החיבור על פני בלוקי חיבורים למיניהם. 14.8.3.2

 בכל מקרה של מעברי קיר יסומנו הכבלים משני צידי המעבר. 14.8.3.3

 קונקטורים ומהדקים יסומנו על ידי שלט עם מספר חרוט. 14.8.3.4

 וחלטת בין סוגי הכבלים הבאים:במהלך כל עבודות ההתקנה ישמור הקבלן על הפרדה פיזית מ 14.8.3.5

 ז"ח. V230כבלי הזנת חשמל  14.8.3.5.1

 ז"י(. V32כבלי שמע, פקוד והזנה במתח נמוך )עד  14.8.3.5.2

של המערכת.  As Madeכל הסימונים והשלטים הנדרשים יהיו זהים לאלה המופיעים ב"שרטוטי עדות"  14.8.4

ערכת על פי התוכניות השילוט יבוצע באופן ברור, בצורה פונקציונלית המאפשרת לעקוב אחרי מרכיבי המ

 והשרטוטים. איכות השילוט תבטיח עמידה בשחיקה לאורך זמן תוך כדי שימוש בציוד וביחידות השונות.

. הקבלן יעביר למזמין לאישור תוכניות מפורטות המזמיןכל פרטי השילוט והסימון יבוצעו בתאום עם  14.8.5

 .המזמיןאישור הכוללות צורת הסימונים ומיקומם. ביצוע הסימונים יהיה כפוף ל

 השילוט יהיה עמיד בשחיקה, בבנזין, בשמנים והשפעות חיצוניות של מזג אויר.  14.8.6

מערכות ממוחשבות הכוללות מסופים לתצוגה ובקרה מרכזית יופעלו בשפה עברית בלבד. התצוגה על  14.8.7

 הצגים, ההדפסה במדפסות והקשר בין המפעיל למערכת יבוצעו בעברית.

 לן לסמן את הפרטים הבאים:בכל מערכת שתותקן נדרש הקב 14.8.8

 שם יצרן המערכת וכתובתו. 14.8.8.1

 שם המתכנן וכתובתו. 14.8.8.2

 שם נותן השרות וכתובתו. 14.8.8.3
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 אספקה והתקנה של צנרת מתח נמוך 14.9

 לפי הנכתב בסעיפים הבאים. יפעל הקבלן  ,כל הכנת הצנרת והתשתיות יוכנו ע"י קבלן מערכות הביטחון 14.9.1

בין מרכיבי המערכות. חלק מתשתית זו יהיה תת  הקבלן יתקין תשתית צנרת  לצורך העברת כבלים 14.9.2

 קרקעי.

מבנים  תותקן ל מחוץלצורך העברת כבלים בין מרכיבי המערכת תוספת התקנת צנרת  שבמקרה ותידר 14.9.3

, צנרת פלסטית חסינת אש. תוואי הצנרת יהיה בהתאם להנחיות המתכנן או קרקעע"י קבלן תחת ה

 ות. מ"מ לפח 50המפקח בשטח. קוטר הצנרת יהיה 

הצנרת תותקן בהתאם לאורכים המוגדרים בתכניות ולרדיוסים הנדרשים, אך ברדיוס כיפוף מינימלי של  14.9.4

 3ס"מ. קשירת הצנרת תעשה בחבקים פלסטיים. בכל צינור יושחל חוט נילון שזור למשיכה בקוטר  60

 מ"מ. הצנרת תותקן כך שלא יהיו כבלים גלויים במערכת.

עזרת צינור מופה המתאים לסוג הצינור והמיועד למטרה זו. חיבור הצנרת חיבור קטעי צינורות יעשה ב 14.9.5

 15מ'. בכל פינה של צנרת יש להתקין אה ה"שלות"  1לקיר יעשה באמצעות חבקים פלסטיים )"שלות"( כל 

 ס"מ מהפינה לכל כיוון.

 חיבור קטעי צינורות יעשה בעזרת צינור מופה המתאים לסוג הצינור והמיועד למטרה זו.  14.9.6

קיימא באמצעות דסקית אלומיניום חרוטה או שלט סנדוויץ' -בכל קצה הצינור ירשם בסימון ברור ובר 14.9.7

חרוט הפרטים על יעוד הצינור ומיקום קצהו השני. הדסקיות או השלטים יחוזקו לכבל באמצעות חבקים 

 פלסטיים.

ת, חיזוק לקיר, קשתות במחיר הצנרת יש לכלול את כל העבודה הדרושה להתקנתם כגון חיבור קטעי תעלו 14.9.8

 והסתעפויות וכל הנדרש להשלמת ההתקנה.

במחיר הצנרת יש לכלול את כל העבודה הדרושה להתקנתה כגון שבירת הקירות )גם בטון(, הכנסת  14.9.9

הצנרת, כיסוי חוזר בבטון, הקטעים הדרושים למעבר הקירות, חיבור קטעי הצנרת, חיזוקה לקיר גדר 

 להשלמת ההתקנה.קשתות והסתעפויות וכל הנדרש 

בכל מקרה של חוסר בקטעי תעלות, מעברים, סולמות, זויות, חיזוקים וכל חלק אחר החסר בתשתית  14.9.10

 יושלמו הנ"ל על ידי הקבלן.  -הצנרת והתעלות 
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 אספקה והתקנת כבלים 14.10

הקבלן יספק ויתקין את כל הכבלים הנדרשים להפעלה מלאה של המערכת המתוכננת גם אם אלה לא  14.10.1

 רשות במפרט.צוינו מפו

הקבלן יספק כבלי הארקה ויחבר אותם מצד אחד לציוד המסופק על ידו כגון מכשירים, מסדים, תעלות  14.10.2

 תקשורת וכד' ומצד השני יחבר כבלים אלה לנקודות הארקה באתר.

 לפחות. 30%בזמן השחלת החוטים והכבלים יוודא הקבלן השארת רזרבה של  14.10.3

 בה ישתמש הקבלן במערכת: להלן פרוט דרישות טכניות ביחס לכבלים 14.10.4

תוך כדי ביצוע הפרויקט לדרוש מהקבלן שימוש בכבלים אשר לא מופיעים בכתב הכמויות  תרשאי המזמין 14.10.5

 המקורי. במקרה כזה הקבלן יגיש הצעת מחיר מיוחדת לביצוע עבודה באמצעות כבלים אלה.

מאות כבלים של אשר ישמשו לקראת הזמנת הכבלים לפרויקט זה יגיש הקבלן בכתב, נתונים טכניים ודוג 14.10.6

. רק אישור בכתב לגבי דוגמאות אלה מהווה אישור לבצע המזמיןגם אם אלה נקבעו ע"י  -אותו לעבודה 

 את הפרויקט באמצעות הכבלים המוצעים על ידי הקבלן.

כל החוטים והכבלים יהיו מותאמים למערכות השונות אותם הם משרתים ויעמדו בדרישות התקנים  14.10.7

 כבלים ועבודות החיווט.הישראליים ל

הקבלן יקפיד על כך שכל זוג בכבל יהיה בצבע אחר וחיווט פונקציה מסוימת מתחילתה ועד סופה יבוצע  14.10.8

 באותו צבע. יש להקפיד על שמירת הקוטביות של הציוד בעת ביצוע החיבורים.

 המחיר בכתב הכמויות יינתן ע"פ מטר רץ והוא יכלול את המרכיבים הבאים: 14.10.9

 וט הנדרש.תכנון החיו 14.10.9.1

 אספקת הכבל הנדרש. 14.10.9.2

 השחלת כבלים בצנרת, תעלות, פירים, ארונות תקשורת, קופסאות מעבר וכד'. 14.10.9.3

זיהוי הזוגות בכבלים וסימונם בשני הקצוות כולל סימון הכבל )מספרו והפונקציה שלו( ע"י  14.10.9.4

 אביזר מיוחד.

ל, פינים מחברים ציפוי הגידים בשני קצוות הכבל בבדיל והלחמת אביזרי חבור כגון נעלי כב 14.10.9.5

 או אמצעים אחרים אשר ידרשו ע"י המפקח.

חבור הכבל בשני קצותיו לציוד ו/או מסגרות סעף ו/או ארגזי חלוקה ו/או כל אמצעי אחר  14.10.9.6

 אשר יקבע ע"י המתכנן כחלק מתכנון החיווט.

מהקצה עד הקצה דרך ארונות תקשורת הכבלים  מזוגותבדיקת רציפות חשמלית של כ"א  14.10.9.7

 קון תקלות בשעת הצורך.למיניהן. תי

 הכנת רשימות ותוכניות החיווט הכוללות: 14.10.9.8

 תוכניות פונקציונליות. 14.10.9.8.1

מהלך החוטים והכבלים ע"פ פונקציות שונות לאורך כל המערכת דרך לוחות  תדיאגראמ 14.10.9.8.2

 חיבורים ומסגרות סעף.

 תוכנית כבלים. 14.10.9.8.3

 ות סעף.מהלך על פי הכבלים לאורך כל המערכת דרך לוחות חיבורים ומסגר תדיאגראמ 14.10.9.8.4

 רשימות חיווט. 14.10.9.8.5
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פונקציונלי של כל זוגות הכבל ורישום חבוריו בשני  רתיאורשימת חיווט של כל כבל הכוללת  14.10.9.8.6

 הקצוות.

 

 התקנת ציוד  14.11

בכל מקרה גם אם לא פורט אחרת כוללת עבודת ההתקנה הנדרשת את כל פעולת תכנון, יצור, התקנה  14.11.1

ים, חיווט, בדיקות, הפעלה וכל פעולה אחרת כולל אספקת כל אביזרי ההתקנה הנדרשים, העברת כבל

הנדרשים על מנת להביא את כל אחד מפריטי הציוד השונים לפעולה תקינה ומלאה בהתאם למפרטים 

 הטכניים שלו.

עבודת ההתקנה תבוצע על פי דרישות המפרט ובהתאם לתכנון מפורט של ההתקנות אשר יעשה על ידי  14.11.2

 .המזמיןהקבלן ויאושר על ידי 

 אישור מוקדם להתחיל בשלב של התקנת המערכת בשטח. המזמיןחייב יהיה לקבל מאת הקבלן  14.11.3

במצב המבנה הקיים )קירות, דלתות, חלונות,  הפרויקטכל פגיעה ו/או שינוי  שיגרם ע"י הקבלן במהלך  14.11.4

צנרת, חשמל, גמר ארכיטקטוני: צבע, טיח, ציפויים וכד'( או התשתיות בשטח )צנרת תת קרקעית, קוי 

ן, ניקוז, ביוב, מים, דרכים, גדרות וכד'( יתוקן מיידית ע"י הקבלן ויוחזר במדויק לקדמותו, ללא כל טלפו

לבצע שינויים כאלה כחלק בלתי  המזמיןתשלום נוסף, אלא אם ניתנה לקבלן רשות מפורשת בכתב מאת 

 .הפרויקטנפרד של 

ון המפקח. עפ"י הוראת המפקח הקבלן ישמור בשלבי ההתקנה על הניקיון בשטח, ברמה שתשביע את רצ 14.11.5

וככל שיידרש יפנה הקבלן את כל הפסולת, שיירי ציוד וחומרים אחרים הקשורים לעבודתו למקום פינוי 

 פסולת מורשה שיקבע ע"י המפקח.

הקבלן יספק במסגרת ההתקנות את כל אביזרי העזר אשר לא פורטו במפרט ואשר דרושים לצורך השלמת  14.11.6

 כמוגדר במפרט. הפרויקט

של כל פריט ציוד שהוזכר במפורש במפרט זה,  -ל מנת למנוע ספק מודגש לקבלן כי עבודת ההתקנה ע 14.11.7

 כוללות תמיד את הפעולות הבאות: -ושלא הוזכר אך הינו חיוני להפעלת המערכת הנדרשת 

 אריזת הציוד, הובלתו והכנסתו לשטח. 14.11.7.1

כל הפריטים המכניים  התקנה פיזית של הציוד, הצבתו וקיבועו במקום, אספקה והתקנה של 14.11.7.2

וכל היתר הדרוש להשלמת העבודות  -שלא פורטו בנפרד במפרט זה  -ואביזרי חיזוק הדרושים 

 המכניות הקשורות בהתקנה זו.

 התקנה חשמלית הכוללת: 14.11.7.3

אספקה והתקנה של כל כבלי החשמל הנדרשים לחיבור כל פריטי הציוד למקורות חשמל, לוח  14.11.7.3.1

 קעים וכד'.חשמל, ספקי כח, לוחות פיצול, ש

אספקה והתקנה של כל כבלי הארקה וחיבורם מצד אחד לציוד ומצד השני לנקודות הארקה  14.11.7.3.2

 או מוט הארקה מרכזי.

 םקונוקטוריעבודות כבלים כגון אספקה והתקנה של כל כבלי החיבורים והגישורים עם  14.11.7.3.3

בקצותיהם, חיבורים בין סוגי הציוד השונים לבין עצמם, הנחתם בתעלות או קשירתם 

לסולמות, קשירה לצמות, זיהוי קצוות, חיבור וחיווט בלוחות החיבורים, בארונות ציוד, 

בשולחנות פיקוד, סימון הכבלים וכד' כל זאת עד שילוב מלא של כל המרכיבים למערכת 

 הפועלת במלואה.
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עבודות מכניות כגון השלמת צנרת ותעלות כבלים, קידוחים בקירות בטון או מחיצות גבס,   14.11.7.3.4

ם מכניים של ציוד לקירות, רצפה, תקרה, אבזרים מכניים הדרושים להתקנה וכל יתר חיזוקי

 העבודות שלא מוזכרות במפורש במפרט אך נדרשות להשלמת ההתקנה.

עבודות גימור כגון תיקוני צבע, תיקוני נזקים, חיזוקים, אטימת חורים ומעברי כבלים,  14.11.7.3.5

 לקדמותו. עבודות ניקיון וכל היתר הנדרש להחזיר את הבניין

 הדרישות הספציפיות להתקנה של כל פריט במערכת כלולות בפרקים הרלבנטיים של המפרט. 14.11.8

 חליפות 14.12

כל חלקי המערכת פרט לאלה החייבים לעבור עיבוד סופי, התאמה או כיוון מיוחד בשטח, יהיו ברי  14.12.1

 חליפות מלאה, הן כחלקים בודדים והן כחלקים המרכיבים מכלולים.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 חתימה וחותמת המציע ________________  שדרוג הרחבת ותחזוקת מערכת טמ"ס 1/2019מכרז פומבי מס'          

69 
 

 
 
 

טבלת ציוד  -המרכז הרפואי ע"ש ברוך פדה, פוריה  
     מסמך ד -

.24.12 2018 

 הערות דגם יצרן תאור  מס"ד 
       , אביזרים נילוויםIPמצלמות   א. 

המחירים כוללים אספקה והתקנה הערה:   
       הפעלה והדרכה

הערה: מצלמות החיצוניות שיוצעו יהיו מתוצרת   
HIKEVISION  DARKFIGHTER  2סדרה 

 ,PANASONIC  ,BOSCHהחדשה   
GRUNDIG , FLIR, AXIS, SONY, Dahua 

Eco-savvy 3.0 Series או שוו"ע מאושר 

    

  

מצלמה קבועה עבור התקנה חיצונית / פנימית  1
 CCD/CMOS 1/3גודל חיישן  (Domeכיפתית )

-2.8מגה פיקסל, עדשה  3 -רזולוציה: לא פחות מ
,  WDR 120db( חשמלית  motorized) מ"מ 12

 H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEGדחיסה  
 ,IP67מטר לפחות,  30, א.א. מובנה לטווח של 

DC12V / PoE  כדוגמתHikvision  דגםDS-
2CD2735FWD-IZS או שוו"ע 

      

מצלמה קבועה עבור התקנה חיצונית / פנימית  2
 CCD/CMOS 1/3גודל חיישן  (Bulletצינור )

-2.8מגה פיקסל, עדשה  4 -רזולוציה: לא פחות מ
,  WDR 120db( חשמלית  motorizedמ"מ ) 12

 H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEGדחיסה  
 ,IP67מטר לפחות,  30, א.א. מובנה לטווח של 

DC12V / PoE  כדוגמתHikvision  דגםDS-
2CD2745FWD-IZS או שוו"ע 

      

 1/3גודל חיישן  (Boxגוף )ת מצלמה קבועה חיצוני 3
CCD/CMOS  מגה  3לפחות, רזולוציה: לפחות
מ"מ,  5-50( או Domeמ"מ ) 2.8-12פיקסל, עדשה 

,    WDR 120db+,  לפחות  H.265, H.265דחיסה 
AC24V / PoE DC12V  כדוגמתHikvision  דגם

DS-2CD4C36FWD-AP או שוו"ע 

      

משולבת  להתקנה חיצונית PTZממונעת מצלמה  4
IR  1/3גודל חיישן כולל יכולת עקיבה 

CCD/CMOS  מגה  3לפחות, רזולוציה: לפחות
, א.א. מובנה לטווח X30פיקסל, עדשת זום לפחות 

 IP66 AC24V / Hi-PoEמטר לפחות, ,  200של 
-DSדגם  Hikvisionכדוגמת  Hikvisionכדוגמת 

2CD4C36FWD-AP 2או שוו"עCD4C36FWD-
AP או שוו"ע 

      

להתקנה פנימית גודל ° 270עין בדג"  מצלמה " 5
לפחות, רזולוציה: לפחות  CD/CMOS 1/3חיישן 

 DC12V / PoEמ"מ,  1.6מגה פיקסל, עדשת  4
ש"ל:     \    0.01Luxתנאי תאורה: צבע : 

0.018Lux , 
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מ"מ )מותאם  5 - 50עדשה באורך מוקד משתנה:  6
       פרטגם למצלמות מגה פיקסל( כמוגדר במ

מ"מ  2.8 - 12עדשה באורך מוקד משתנה:  7
       )מותאם גם למצלמות מגה פיקסל(כמוגדר במפרט

זיווד למצלמות קבועות מסוג גוף כדוגמת   8
VERSO HI-POE IPM  VIDEOTEC  או שוו"ע

 ,IK10מיועד לתנאי חוץ אנטי וונדאלי ברמת 
. עשוי פוליקרבונט או פיברגלס משוריין, 8.2.1

מחמם ומאורר מבוקרים ע"י תרמוסטט, כרטיס 
POE  פנימי )בתוך הזיווד( לחלוקת מתחים

לאביזרי המיגון )מאורר ומפשיר אדים(, סוכך 
לפחות או  IP66/IP67,  תקן Sun Shroudשמש 

NEMA 4X. 

      

של  GEKOפנס אינפרא אדום )א.א(כדוגמת פנסי  9
VIDEOTEC  30או שו"ע מאושר לטווח של עד 

 רמט
      

של  GEKOפנס אינפרא אדום )א.א(כדוגמת פנסי  10
VIDEOTEC  60או שו"ע מאושר לטווח של עד 

 מטר
      

של  GEKOפנס אינפרא אדום )א.א(כדוגמת פנסי  11
VIDEOTEC  120או שו"ע מאושר לטווח של עד 

 מטר
      

          
  

   
       מערכת הקלטה ב. 

ים אספקה והתקנה המחירים כוללהערה:   
       הפעלה והדרכה

כולל חומרת שרת  NVRמערכת הקלטה מסוג  13
 32הקלטה, תוכנת הקלטה, ורישיונות עבור 

 DS-9632NI-I16דגם  Hikvisionערוצים דוגמת 
 או שוו"ע

      

כולל חומרת שרת  NVRמערכת הקלטה מסוג  14
 64הקלטה, תוכנת הקלטה, ורישיונות עבור 

 DS-9664NI-I16דגם  Hikvisionגמת ערוצים דו
 או שוו"ע

      

       4TBתוספת מחיר לנפח איחסון  15
       6TBתוספת מחיר לנפח איחסון  16
       8TBתוספת מחיר לנפח איחסון  17
שרת הקלטה מרכזי / שרת מערכת ניתוח וידאו  18

,  HP, DELL ,IBMמבוסס מחשב מותג כדוגמת 
הקלטה, תוכנת הקלטה, כולל חומרת שרת 

ערוצים כולל נפח איחסון  40ורישיונות עבור 
המתאים להקלטת כל הערוצים ברזולוציה 

יום  21המקסימלית של המצלמה לתקופה של 
 לפחות

      

 ,AGENT VIמערכת ניתוח וידאו כדוגמת  19
BOSCH ערוצי גילוי אחד  4, או שווה ערך עבור       

לשליטה על  JOSSTICKלוח מקשים כולל  20
       המצלמות
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( עם VMDתוספת מחיר לערוץ גילוי תנועה ) 21
יכולות אנליטיקה כולל כל הנדרש חומרה ותוכנה 

להפעלה מלאה ומשולבת במערכת הטמ"ס 
 למצלמות קבועות וממונעות

      

אספקה והתקנה של רישיון רשיון לחיבור מצלמה  22
מקסימלית הצפייה והקלטה ברזולוציה  -למערכת 

 של המצלמה
      

אספקה והתקנה של רשיון עמדת צפייה לניהול,  23
מסכים, מטריצה  4צפייה במצלמות ובהקלטות עד 

 וירטואלית.
      

לפחות עבור  I5תחנת עבודה למערכת הטמ"ס  24
   LED  24שליטה, צפיה, שחזור מידע הכוללת צג "

עבור התחנה וכל הנדרש לחיבור והפעלה עם 
 שת וכן רשיונות כנדרש הר

      

ממשק  למערכת לכל מערכת שו"ב חיצונית  25
 עתידית שתשתלב במוקד 

      

          
  

   
       מערכת שליטה ובקרה )שו"ב( לביטחון ג.
המחירים כוללים אספקה והתקנה הערה:   

       הפעלה והדרכה

ל יותקן ע 4Kברזולוציה גבוהה של  LED 55מסך " 26
קיר כולל זרוע להתקנה על הקיר או התקנה 

בשולחן פיקוד, כולל חיבור מלא למחשב השליטה, 
כולל כבלי אות וידאו ומתח וכל הנדרש להתקנה 

 והפעלה מלאה..

      

       מחשב שרת ראשי עבור רשת בטחון 27
לצורך הפעלת  תוספת לנ"ל עבור שרת גיבוי נוסף 28

צר מערכת גיבוי של רשת ניהול ביטחון כך שתיוו
( שרתי רשת בטחון המחוברים בינהם 2שני )

כולל מתג העברה   HOT STAND BYבשיטת 
אוטומטי בן המחשבים כולל  תוכנת הרשת וכן 

, נתבים ומתגים וחיווט סלילתו  W.Dמערכת 
והתקנתו בין השרתים לתחנות העבודה בחדר 

 הציוד המרכזי

      

מרכזית של מערכות  שליטה והפעלה -תוכנת שו"ב  29
בטחון )תוכנת השו"ב( כולל אפשרות להפעלת 

תרחישים ואפליקציות על בסיס מפות, תאצו"ת, 
שילוב מערכות הטמ"ס, בקרת כניסה, וגילוי 

פריצה כולל בניית אינטגרציה והפעלת אפליקציות 
בהתאם לנדרש ועד לסיום מושלם הכל כפי 

 שמפורט במפרט הטכני

      

ת תרחישים ואפליקציות על בסיס הקמת והפעל 30
מפות, תאצו"ת, כולל שילוב והקפצת מצלמות 

ממערכת הטמ"ס, גילוי פריצה ובקרת כניסה עפ"י 
 הגדרות המזמין והמפורט במפרט הטכני

      

 Full 22צגי " 3תחנת עבודה לרשת בטחון הכוללת  31
HD   עבור כל תחנה וכל הנדרש לחיבור והפעלה

 נות כנדרש עם הרשת וכן רשיו
      

כולל הפעלה אלחוטית עבור  KVMמערכות   32
תחנות העבודה בחדר המוקד כולל כל הנדרש 

 לחיבור, סנכרון והפעלה 
      

ממשק  למערכת לכל מערכת חיצונית עתידית  33
       שתשתלב בחדר הבקרה
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 50MBעורק תקשורת אלחוטי רוחב פס  42
    

RADWIN  אוWAVE 
IP בלבד 

 WAVEאו  100MB     RADWINעורק תקשורת אלחוטי רוחב פס  43
IP בלבד 

אספקת והתקנת כבל כל הנדרש לצורך חיבור  45
והפעלת מערכת התקשורת האלחוטית כולל 

מחברים, מגשרים, עבודות חיווט וניתוב, עבודות 
 אופטיקה וכיו"ב

      

          
  

   
       שונות ד. 

ללים אספקה והתקנה המחירים כוהערה:   
       הפעלה והדרכה

)מחיר עבור מטר רץ(  CAT 7חווט כבל תקשורת   46
       להתקנה פנימית

)מחיר עבור מטר רץ(  CAT 7חווט כבל תקשורת   47
       להתקנה חיצונית

מ"מ )מחיר  23צנרת מרירון או מריכף לתנאי חוץ  48
       עבור מטר רץ(

מ"מ )מחיר  23מריכף לתנאי פנים צנרת מרירון או  49
       עבור מטר רץ(

       ס"מ 60x40תעלת פח  50
ביצוע מעבר עבור תשתית תקשורת או חיווט בקיר  51

       )רגיל( בלוקים

ביצוע מעבר עבור תשתית תקשורת או חיווט בקיר  52
       בטון

עומק  44Uארון תקשורת ראשי למערכת בגובה  53
בהתאם ללעומק שרתי המערכות עפ"י הנדרש 

מאוררים, פס שקעי הזנה עם  4שיסופקו כולל 
 הגנת מאמ"ת, מדף

      

        500-600עומק  10-15U" 19ארון תקשורת  54
       N-610שקעים + מאמ"ת  6פס  55
ליין המרה כפולה -" לארון און1KVA 19פסק -אל 56

       התקנה פנימית למס"ד ציוד -

ליין המרה כפולה -" לארון און3KVA 19סק פ-אל 57
       התקנה פנימית למס"ד ציוד -

 4אספקת והתקנת עמוד ברזל קונזולה, גובה עד  58
מטר, להתקנה על מבנה או גדר, כולל כל 

 החיזוקים הנדרשים
      

       פירוק מצלמה קיימת כולל הבאתו למחסני ביה"ח 59
הנמצא בתחומי  התקנת מצלמה קיימת בכל אתר 60

       ביה"ח

          
         

       שעות עבודה ברג'י ה. 
שעת עבודה ברגי עבור טכנאי שרות למשך כל  62

       תקופת האחריות לתמיכה טכנית
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 מסמך ה'
 חוזה

 
 במרכז הרפואי ע"ש ברוך פדה, פוריה. שנערך ונחתם ביום ............. לחודש................... בשנת .........

 
 המרכז הרפואי ע"ש ברוך פדה, פוריה   בין

 1520800ד.נ. גליל תחתון    
 "(המרכז)להלן: "   
 מצד אחד          
   

 _______________   לבין
 חוב ר   
 "(חברהה)להלן: "   
 מצד שני          

 
 

ה במכרז שפורסם בעניין הסכם זה בהתאם תוזכ ההצעת הגישה חברהוה, 1/2019מכרז מס' פרסם  והמרכז הואיל:
לפעול וליתן את השירותים נשוא המכרז בהתאם להוראות  הלהחלטת ועדת המכרזים של המזמין והתחייב

לספק את השירותים הנדרשים  היא מעוניינתכי  הובהן הצהיר העל כל נספחיה והצהרותי ההמכרז, הצעת
 ;האמורים ע"פ דרישות המכרז

 

על  תמקבל יא, וכי הלמתן השירותוהחברה מצהירה כי יש לה את הכישורים, המיומנות, הידע והיכולת  והואיל:
 הכל בתנאים ובתמורה כמפורט בחוזה זה; ביצוע השירותאת  העצמ

 
 

 .זה חוזהוברצון הצדדים לקבוע ולהגדיר את יחסיהם המשפטיים, הכל כמפורט וכמותנה ב והואיל:
 

 ותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן :לפיכך הוצהר, ה
 
 מבוא .1

 
 :בלתי נפרד הימנותקף וחלק  יםמהוווהנספחים לו, כמפורט להלן,  זה חוזהל המבוא 1.1

 

 .חוברת הזמנה להציע הצעות – מסמך א' .א

 טכני מיוחד. תנאים כלליים, מפרט – מסמך ב' .ב

 דוח מערכות וציוד קיים. – 'גמסמך  .ג

 .כתבי כמויות – 'דמסמך  .ד

 שרות ותחזוקה. חוזה –  המסמך  .ה

 אישור ביטוחים לקבלן. –  ו'מסמך  .ו

 הוראות בטחון.  – נספח א' לחוזה .ז

 הוראות בטיחות.  -  נספח ב' לחוזה .ח

 .התחייבות בעניין שמירת סודיות ואבטחת מידע  -  נספח ג' לחוזה .ט
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לבד, ולא לסעיפים ומתן כותרות לסעיפים נעשו כמראי מקום ולשם נוחות הקריאה ב חוזהחלוקתו של ה 1.2
 .חוזהיהיה בהן ו/או בנוסחן ו/או בתוכנן בכדי להוות בכל צורה ו/או אופן שהיא ראייה לפרשנות ה

 
 

 הגדרות .2

 
מורשי החתימה ע"י  המרכז הרפואי ע"ש ברוך פדה, פוריה "המרכז"

 .מטעמו
 .ו/או מי מטעמו מנהל מחלקת בטחון "נהל"המ

 .4ciירסט מחברת מנהל הפרויקט מטעם המרכז מר עופר פ "המפקח"
ו/או כל מי שיבוא  ביצוע העבודהאת  העל עצמ תהמקבל חברהה "החברה"

 .מרכזבדרך חוקית ובהסכמה בכתב של ה התחתי
הרחבה, שדרוג, ותחזוקה של מערכת טמ"ס במרכז הרפואי ע"ש  "השירות"

 ברוך פדה, פוריה.
 זה זה.שבו מותקנות מערכות נשוא חו מבנה ואו מתקןכל אתר,  "המתקן"

  
  

להלן, הכל  11, בתמורה המפורטת בסעיף מתן השירותאת  העל עצמ תמקבל חברהוה חברהמוסר בזה ל מרכזה .3

 ותנאיו.חוזה בהתאם ובכפוף להוראות ה

 

החברה מתחייבת לתת את השירות בנאמנות וברמה מקצועית נאותה, והיא אחראית לטיב השירות שניתן  על ידה  .4
 /או מועסקיה ו/או מי מטעמה ו/או נמסרו לפיקוחה.ידי עובדיה ו-ו/או על

 

החברה מתחייבת לתת את השירות באתרים השונים, חרף תשתיות התקשורת הקיימות בהם, לרבות חשמל, מיזוג  .5
 אוויר, תעלות כבלים, מיקום לציוד וכיו"ב.

 

 החוזה כולל את תתי המערכות המפורטות להלן: .6
 

 .IPמבוססת מצלמות  עגל סגור(ת טמ"ס )טלוויזיה במומערכ אנלוגיות 6.1

 .יה ושליטה על המצלמות עם יכולת אחזור ושיחזור מידעיתוכנת צפ(  עם nvr) ת הקלטה דיגיטאליתומערכ 6.2

על המציע לספק טכנולוגיה אשר תאפשר יכולת תוספת חיבור עתידי כמוגדר במסמך  -מערכות וציוד חדש  6.3
 .הטכני

 

 השירות .7
 

 ערכת באתר תקבל החברה אישור בכתב ומראש מהמנהל.טרם התחלת ביצוע שלב ההתקנות במ 7.1

  

תקנה ו/או החלפת ציוד, , ההשירות כולל: אריזה, הובלה, פריקה והכנסת הציוד למתקן )לוגיסטיקה ושינוע( 7.2
וכל יתר הנדרש  הצבה וקיבוע במקום, אספקה והתקנה של הפריטים המכאניים ואביזרי החיזוק הדרושים

)לידיעה : השרות כולל את כל הנדרש מהקבלן בצורה  הקשורות בהתקנה זולהשלמת העבודות המכאניות 
מושלמת לביצוע עבודות כגון סולמות, במות, מנופים, סלי הרמה, ציוד בטיחות, כלי עבודה לסוגים השונים 

 .והמגוונים וזאת לכל סוג של עבודה למסירה מושלמת לבית החולים(
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כל דין, ורק באמצעות חשמלאי מוסמך בעל רישיון מתאים התקנת חשמל תעשה אך ורק על פי הוראות  7.3

לסוגי החיבורים הנדרשים. החברה מתחייבת טרם תחילת ההתקנה להמציא למרכז את הרישיונות 
 הנדרשים.

התקנה חשמלית כוללת אספקה והתקנה של כל כבלי החשמל הדרושים להפעלת הציוד החל מלוח חשמל 
. יובהר ויודגש כי, באחריות המרכז לספק שה על חשבונה של החברהותעועד לכל יחידות הקצה שבמערכת, 

 אך ורק את ההתחברות ללוח החשמל.
 

עבודת ההתקנה הנדרשת כוללת את כל פעולות התכנון, הייצור, את אספקת אביזרי ההתקנה הנדרשים,  7.4
הציוד השונים  העברת כבלים, חיווט, בדיקות, הפעלה וכל פעולה הנדרשת בכדי להביא את כל אחד מפריטי

 לכדי פעולה תקינה ומלאה, בהתאם למפרט הטכני.

 

החברה מתחייבת כי כל פריט ציוד ו/או חומר ו/או אביזרי התקנות ו/או שאר מרכיבי המערכת שיסופק על  7.5

ידה, יעמוד בתקנים ו/או בדרישות הבטיחות של מכון התקנים הישראלי, חברת החשמל, משרד התקשורת, 
וכל סטנדרט אחר שהוזכר במפורש במפרט לגבי פריט ציוד מסוים )כגון תקן צה"לי  חברת בזק, מכבי אש

 אמריקאי(. millspecו/או 
 

החברה מתחייבת כי כל שינוי שיגרם על ידה, במהלך מתן השירות, בתשתיות או במקום המיועד להתקנת  7.6

צבע, טיח, ציפויים וכיו"ב( מרכיבי המערכת )קרי קירות, דלתות, חלונות, צנרת, חשמל, גמר ארכיטקטוני: 
יתוקן לאלתר על חשבונה ויוחזר למצב הקודם, וזאת לשביעות רצון המנהל, זולת אם ניתנה לחברה רשות 

 בכתב ומראש לבצע שינוי כלשהו כחלק ממתן השירות.
 

החברה תשמור בשלבי ההתקנה על ניקיון האתר, לשביעות רצון המנהל. בהתאם להוראות המנהל ו/או  7.7
וככל שתידרש, תפנה החברה פסולת, שאריות ציוד וחומרים הקשורים למתן השירות למקום שפיכה המפקח 

השגת היתרים וסילוק פסולת הינה מאושר על ידי הרשויות והגורמים השונים הקשורים בכך מחוץ למתקן 
 באחריותה המלאה של החברה ועל חשבונה.

 
 נטיים במפרט הטכני.דרישות התקנה ביחס לכל פריט כמפורט בפרקים הרלוו 7.8

 

 

 זמני תגובה .8

 

מוקד זמין שיכלול נוהל פתיחת קריאת שרות שיאושר ע"י  –החברה תעמיד לרשות המרכז מענה טלפוני  8.1
 יום בשנה למעט בערב וביום כיפור. 365שעות ביממה  24קריאת שירות ביה"ח מראש לקבלת 

 

קול דעתו של ביה"ח בלבד ללא יכולת שתוגדר כבהולה )הגדרת הקריאה כבהולה לפי שיבמקרה של תקלה  8.2
מקבלת קריאה, והחברה תבצע את התיקון והטיפול  שעות לכל היותר 2בתוך תגיע החברה שינוי ע"י הקבלן( 

 ברציפות ותוך החלפת מערכות חלופיות.  
 

לקריאת שירות של תקלה שתוגדר כחמורה )הגדרת הקריאה כחמורה לפי שיקול דעתו של ביה"ח בלבד ללא 
מקבלת קריאה, והחברה תבצע את התיקון  שעות לכל היותר 8בתוך תגיע החברה לת שינוי ע"י הקבלן( יכו

 והטיפול ברציפות ותוך החלפת מערכות חלופיות.
 

לקריאת שירות של תקלה שתוגדר כדחופה )הגדרת הקריאה כדחופה לפי שיקול דעתו של ביה"ח בלבד ללא 
מקבלת קריאה, והחברה תבצע את התיקון  שעות לכל היותר 12תוך בתגיע החברה יכולת שינוי ע"י הקבלן( 

 והטיפול ברציפות ותוך החלפת מערכות חלופיות.  
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לקריאת שירות של תקלה שתוגדר כרגילה  הגדרת הקריאה כרגילה לפי שיקול דעתו של ביה"ח בלבד ללא 

ריאה, והחברה תבצע את התיקון מקבלת ק שעות לכל היותר 24בתוך תגיע החברה יכולת שינוי ע"י הקבלן( 
 והטיפול ברציפות ותוך החלפת מערכות חלופיות.

 
לכל  ₪ 200לידיעה : אי עמידה בזמני התגובה וההגעה כפי המצוינים לעיל יחויב הקבלן בקנס כספי של 

 .שעת איחור בהתאם לזמן ההגעה שנדרש לו ובהתאם לסוג הקריאה
 
 

  חוזהתקופת ה .9
 

  ________תאריך ב וסיומה ________שתחילתה בתאריך חודשים  36 קופה שללתהנו  חוזההתוקפו של  9.1
מוסכם בזה כי למרכז שמורה זכות ברירה, להאריך הסכם זה על כל תנאיו, מעת "(. תקופת החוזה)להלן: "

הכל בכפוף למגבלות הדין, בין חברה בהודעה מראש ובכתב ל בנות שנה כל אחת  תקופות נוספותשלוש לעת ל

, וכן נהלי משרדי הממשלה כפי שהם מתעדכנים 1992 -חוק התקציב וחוק חובת המכרזים, התשנ"בהיתר 
 .מעת לעת

 ששת החודשים הראשונים להתקשרות יהוו תקופת ניסיון, אשר במהלכה יהא המזמין רשאי לבטל את 9.2

 ימים מראש . 3ההתקשרות עם הזוכה בהתראה בכתב בת 

 

לעדי להביא התקשרות זאת כולה או חלקה לידי סיום בהודעה מראש הב ורשאי לפי שקול דעת יהיה מרכזה 9.3
יום, ולחברה לא תהינה כל טענות ו/או תביעות בגין הפסקת ההתקשרות, למעט זכותו לקבל  60ובכתב של 

 התמורה בגין העבודה ההנדסית שבוצעה על ידו עד למועד ההפסקה.

 
 התחייבויות החברה במסגרת תקופת האחריות  .10

 

מהלך תקופת החוזה, במהלכה מתחייבת החברה להחליף חריות למערכת תינתן על ידה החברה בתקופת הא 10.1
כל פריט ורכיב פגום ממרכיבי המערכת שסופקו על ידה, על כל אבזריהם ומרכביהם,  על חשבונה,ולהתקין, 

תוצאה וזאת למעט מקרים בהם נגרם הפגם כתוצאה משימוש שלא על פי הוראות היצרן ו/או בזדון ו/או כ
 מכוח עליון.

 יובהר ויודגש כי, התחייבות החברה כוללת את אספקת החלקים, הנסיעות, עלות שעת עבודה וכיו"ב.
 

 החברה תהא אחראית בתקופת האחריות לטיב העבודה אותה ביצעה ולטיב הציוד והחומרים הכלולים בה.  10.2

 

לשלמותן, לעמידותן, להתאמתן מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה אחראית לפעולתן התקינה,  10.3
 לתפקיד, לתפוקתן, להספקן ולטיבן של העבודות אותן ביצע, לחלקי המערכת ולכל פריט בנפרד.

 
החברה תבצע במהלך תקופת האחריות, בכל שישה חודשים, בדיקה תקופתית מקיפה למערכת הכוללת  10.4

לי הציוד, סנכרון, ייצוב, תאום בדיקה כוללת של המערכת ואחזקה מונעת המורכבת מכיווני רגישות, כיו
ממשקים וכיו"ב. במידת הצורף, תבצע תיקונים בכדי להביא את המערכת למצב פעולה תקין ברמה של 

 תחילת שנת האחריות. 
 

לעיל, תעביר החברה למנהל דו"ח מסכם המפרט את כל  10.4לאחר ביצוע בדיקה תקופתית כמפורט בס"ק  10.5
 שו על ידה.הבדיקות, הכיוונים והתיקונים שנע
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מבלי לגרוע באמור לעיל, במקרה והפגם נגרם כתוצאה משימוש שלא על פי הוראות היצרן ו/או בזדון ו/או  10.6

 ,מרכזעל חשבון הכתוצאה מכוח עליון, מתחייבת החברה להחליף ולהתקין כל פריט ורכיב בחדש, וזאת 
 בהתאם למפורט להלן:

 
מחירים של חוזה ההתקשרות )בהתאם לכתב הכמויות אספקת ציוד לפי מחירי כתב הכמויות וה 10.6.1

 במכרז(
 שעת עבודה ונסיעות לפי הצעת המחיר בכתה הכמויות. 10.6.2
 6%מחיר ציוד שאינו כלול בכתב הכמויות יהיה בהתאם למחירון ספק/יצרן ובתוספת של עד  10.6.3

  ממחיר המחירון.

  תמורה .11

 

 "(. התמורהטרחה בסך של ..............)להלן: " תמורת כל  התחייבויות החברה ישלם המרכז שכר 11.1

 

 בתוספת מע"מ כדין וכנגד המצאת חשבונית מס כדין לידי המרכז.התמורה תינתן  11.2
 

בחודש יגיש הקבלן למנהל את החשבון בגין החודש שחלף. החשבון  5 -בתחילת כל חודש ולא יאוחר מה 11.3
יום  14התאם לשיקול דעתו, והוא יועבר בתוך ייבדק על ידי המנהל אשר יהא רשאי לאשרו ו/או לתקנו ב

 לידי הגזברות כשהוא חתום ע"י המנהל.
 

ידי המנהל יועבר לאישור גזבר המרכז ו/או מי מטעמו. לאחר אישור -החשבון לאחר תיקונו ואישורו על 11.4
 30ידי גזבר המרכז ו/או מי מטעמו, ישולם חלק התמורה המאושר, בתנאי תשלום שוטף + -החשבון על

 ם, מיום הגשתו למנהל.יו
 

 כל חשבון יכלול, ככל שניתן, את פירוט השירות שניתן באותו חודש ופירוט השעות בגין השירות. 11.5
 

 החברה תשא בכל המיסים, ההיטלים, המלוות ותשלומי החובה בגין התמורה שתשולם לה על פי חוזה זה. 11.6

מיסים ו/או תשלומי מלוות חובה  ידוע לחברה כי המרכז תנכה מכל תמורה שתשולם לה על פי חוזה זה
ו/או היטלים בשיעורים שהמרכז תהיה חייבת לנכותם במקור על פי כל דין, אלא אם יומצא לידיה לפני 
ביצוע כל תשלום אישור מתאים משלטונות המס לגבי פטור מניכוי מס במקור או לגבי הפחתת שיעור 

 הניכוי.
 

החברה התמורה המלאה והסופית בגין ביצוע כל התחייבויות  למניעת ספקות התמורה הנקובה לעיל הינה 11.7
לתשלום נוסף כלשהוא, לרבות אך לא רק, החזר הוצאות כלשהן כגון  תזכאי ההיתלא  יאזה, וה חוזה על פי

 הוצאות משרד, נסיעות וכיו"ב.

 

 
 אישור קבלני משנה, יצרנים וספקים .12

 

הגיש רשימת קבלני משנה שבדעתה להעסיק ואת ימים מיום מתן צו תחילת עבודה, על החברה ל 14תוך  12.1
 רשימת היצרנים והספקים העיקרים לאישור המנהל.

 
המנהל רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי שתחול עליו חובה לנמק החלטתו, לאשר או לפסול כל  12.2

 קבלן משנה ו/או יצרן ו/או ספק, והחלטתו הינה סופית.
 

ו/או יצרן ו/או ספק לא תהווה כל עילה לדרישה כספית ו/או לדרישה  יובהר ויודגש, כי פסילת קבלן משנה 12.3
 להארכת תקופת הביצוע מצד החברה.
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פסילת קבלן משנה ו/או יצרן ו/או ספק לא תגרע מאחריות החברה ומהתחייבויותיה לבצע בעצמה את  12.4

 השירות.

 

 

 העדר יחסי עובד מעביד .13
 

לא נקשרו כל יחסי  מרכזו/או מועסקיה ובין ה הו/או עובדיברה הח למען הסר ספק, מצהירים הצדדים כי בין  13.1
המגיעים  מרכזו/או עובדיה ו/או מועסקיה זכאים לכל תשלום ו/או זכויות מאת ה החברה עובד ומעביד ואין 

  על פי כל דין ונוהג לעובד ממעביד. 
ם, לרבות, אך לא רק, לעניין כלפיה יםאחרא יהיו םיחשבו כעובדיה בלבד, לכל דבר ועניין, וההחברה עובדי 

 תשלומים סוציאליים, ניכויים החלים בגינם וכדומה.
 

כקבלן  תפועל יאה חוזהפי הל שבביצוע התחייבויותיה ערה מצהי החברהמבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל,  13.2

לא  והחברה קבלן בלבד -אלא יחסי מזמין, יחסי עובד מעביד החברהלבין  מרכזעצמאי. אין ולא יהיו בין ה
 לעיל. 11 , למעט התמורה הנקובה בסעיףשהילתמורה כל תזכאי תהא

 
ו/או עובדיה ו/או מועסקיה, המשתלם כרגיל לעובד ממעבידו,  לחברהבתשלום כלשהו  מרכזחויב היהיה ו 13.3

כאמור, לרבות הוצאות  וחויבימייד לדרישתה הראשונה בגין כל סכום בו  מרכזאת ה החברה השפתותפצה  
 משפט ושכ"ט עו"ד.

 
לעיל, אם יקבע מסיבה כל שהיא ע"י ערכאה שיפוטית מוסמכת, במועד  13.3מבלי לגרוע באמור בסעיף  13.4

, רואים את העסקת חוזה, כי למרות כוונת הצדדים, שבאה לידי ביטוי בחוזהכלשהו אחרי תחילתו של ה
הדינים והתנאים החלים  םועל העסקת םהו/או עובדיה ו/או מועסקיה כהעסקת עובד, וכי חלים עלי החברה

כעובד, בשל העסקתו  הו/או מי מטעמ החברהעל עובד, הרי מוסכם ומותנה בזה בין הצדדים כי התמורה של 
בתפקיד ודרגה דומים ככל האפשר.  מרכז, תחושב בהתאם לקבוע לעניין זה לגבי עובדי חוזהבעקבות ה

  
ורה לפי הקבוע לעניין זה בהסכמי העבודה הקיבוציים באין תפקיד זהה או דומה כאמור, תחושב התמ

מנהל ההחלים על עובדים מסוג זה. בהעדר חוזה כאמור, לפי חוזה העבודה הקיבוצי הקרוב לעניין, לדעת 
  במרכז.  האדמניסטרטיבי

, ויקוזזו ממנו כל חוזהחישוב התמורה בנסיבות האמורות בסעיף זה, ייעשה למפרע מיום תחילתו של ה
כשהם צמודים למדד המחירים לצרכן החל מהמדד הידוע  חוזהה ל פיע חברהל מרכזומים ששילמה ההתשל

 ועד למדד הידוע במועד השבתם.חברה במועד בו שולמו לידי ה
 

 עובדים ומועסקים .14

 
 מועסקיה ועובדיה של החברה לצורך ביצוע העבודות יהיו בעלי הכשרה מתאימה לצורך ביצוע העבודות. 14.1

 
למלא, בכל עת, אחר כל הוראות החוק בקשר להעסקת עובדים ו/או מועסקים, לרבות ביצוע  תחייבחברה ה 14.2

המעביד, תשלום דמי חופשה וכיו"ב, וכן תשלומים שמעביד   ידי-לכל התשלומים הסוציאליים המשתלמים ע
 חייב  בניכויים משכר עובדיו וכן  תשלומים אחרים בהם חייב המעביד עפ"י חוק.

 
)להלן:  1987 –לפחות שכר מינימום, כקבוע בחוק שכר מינימום, התשמ"ז  הלשלם לעובדי תמתחייב החברה 14.3

. נהלהמ, לדרישת הפיקוח שוטף על כך, כולל הצגת תלושי השכר של עובדי מרכז"שכר מינימום"(, ולאפשר ל
, מבלי לגרוע מכל כזמרשהפרתה תחשב הפרה יסודית ותקנה ל חוזההוראה זאת הינה הוראה עיקרית של ה

 .חוזהזה ו/או הדין, זכות לבטל את ה חוזהעל פי  מרכזסעד לו זכאית ה
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 .1976 -בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו בתנאים הקבועים  תעומד יאכי ה מצהירה החברה 14.4
 

 קיום חוקיםהיתרים ו תרישיונו .15

ידה ו/או על ידי עובדיה ו/או מועסקיה  חוזה שהוצאה לפועל עלההחברה אחראית לכך כי כל פעולה לפי  15.1
צעות רישוי ו/או היתר בהתאם לדין ובכפוף מחייבים רישוי ו/או קבלת היתר לפי כל דין, תבוצע על ידה באמ

לכל דרישות החוק, חוקי המדינה והתקנות שהותקנו על פיהם,  תקנות בטיחות, תקנות עבודה ממלכתיות 
 "(.החיקוקיםידי הרשויות המוסמכות במדינה )להלן: "-ומקומיות, צווים ודרישות שנקבעו על

 

בשירות שלשם ביצועו יש צורך ברישום, רישיון או היתר על פי דין, חייבת החברה להעסיק רק מי שרשום  15.2
 כבעל רישיון או היתר כאמור.

 

 החברה מצהירה שכל החיקוקים ידועים לה ומתחייבת לכך שהיא ו/או עובדיה ו/או מועסקיה ו/או מי 15.3
מטעמה ימלאו אחר דרישות החיקוקים בביצוע חוזה זה. החברה מקבלת על עצמה לשאת בכל התוצאות 

 הנובעות מאי מילוי הוראות החיקוקים.
 

 ת החברהתוך שמירה קפדנית על כל כללי הבטיחות בעבודה, לשם כך מתחייבת ליתן את השירות מתחייב החברה .16
וכן להימנע מכל מעשה או מחדל העלולים להוות סכנה לנפש או רות למתן השילנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים 

תוך מתן השירות , בדבר הו/או למועסקי ההוראות מפורטות ומדויקות לעובדי תיתן החברהלרכוש. למטרה זו 
 שמירה על כללי הבטיחות וידאג לביצוע הוראות אלה.

לתקנים ישראלים או ודה הספציפית בהתאמה החברה מתחייבת לתת השירות על פי כללי הבטיחות המוגדרים לעב .17
 ידי מכון התקנים.-לתקן הרלוונטי המוגדר על

החברה מתחייבת כי קצין בטיחות מטעמה יהא אחראי למתן הנחיות עבודה עבור כל סוגי השירות נשוא חוזה זה,  .18

תקן הרמה וסולמות, לרבות אך לא רק, עבודה בגובה, עבודה בקרבת קווי חשמל, עבודה לאורך כביש, עבודה על מ
 עבודה בתנאי ראות קשיים )חשכה/סנוור(.

עובדי החברה ילבשו לאורך כל העבודה ברחובות/כבישים/צמתים אפודות מחזירות אור הכוללות את שם החברה  .19

 לעיל. 18ולוגו החברה, בנוסף ישתמשו באמצעי מיגון בהתאם לתקינה ולהנחיות קצין הבטיחות כאמור בסעיף 

 אחריות .20
 

ו/או הפסד בין אם לרכוש או לגוף, שיגרמו לגורם כלשהו, לכל נזק על פי כל דין ת חברה תהא האחראיה 20.1
ו/או לצד ג' כלשהו, במישרין או בעקיפין, בקשר עם  לחברה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה ו/או  מרכזלרבות ה

מובהר בזאת כי  רשלנות.ההנדסית, בין שהעבודה ההנדסית בוצעה כדבעי ובין שבוצעה ב ביצוע העבודה
 לא תישא באחריות לכל נזק או הפסד כאמור, במלואו או בחלקו. מרכזה

 
הראשונה בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרם לה  ומיד לדרישת מרכזלפצות ולשפות את ה תמתחייבהחברה  20.2

לעיל,  20.1 כמפורט בסעיףהחברה לרבות נזק ו/או הפסד בגין אחריות  ההנדסית ביצוע העבודהבקשר עם 
  ובכלל זה הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.
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 ביטוח .21

 חלק בלתי נפרד מהחוזה –מצ"ב מסמך ו' 

 

 חוזה הפרת .22

מלא אחר תאו לא , בהתאם לחוזהלביצוע העבודה ההנדסית  מלא אחר התחייבויותיהתלא  היה והחברה .22.1
כראוי  ביצוע העבודהביצוע הוראותיו ו/או  שלהתרות בה בהודעה בכתב ולדרו המנהל, רשאי המנהלהוראות 
 "(.ההתראה)להלן: "

 
להתרות בחברה שאין היא מתקדמת בעבודתה  המנהללעיל, רשאי  22.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .22.2

ההנדסית בצורה המבטיחה את סיומה במועד שנקבע והחברה לא נקטה צעדים המבטיחים לדעת המנהל את 
 במועד שנקבע.סיום העבודה ההנדסית 

 
ו/או לא בוצעו צעדים ימים מיום משלוח ההתראה  7תוך  לא תוקנו הליקויים המפורטים בהתראה .22.3

 ביצוע העבודהרשאי להפסיק את  מרכזהיה ההמבטיחים את סיום העבודה ההנדסית במועד שנקבע, י
פיצויים, וזאת  החברהמלאלתר ולקבל  חוזהר לאחר ו/או לבטל את הוו/או למס החברה ידי-על ההנדסית

 זה ו/או הדין. חוזהעפ"י  מרכזמבלי לגרוע מכל תרופה ו/או סעד אחר להם זכאית ה
 

אשר בוצע עד ההנדסית  עבודהאת אותו חלק מה לחברה מרכזשלם היבשל הפרתו  חוזהאת ה מרכזביטל ה .22.4
  מהביטול. עקב ו/או כתוצאה מרכזבניכוי כל הוצאות ה המנהלעל ידי לאותו מועד ואושר 

 
כמו כן, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהא המרכז רשאי לבטל חוזה זה בקרות איזה מהאירועים המפורטים  22.5

 להלן:
 

   20יוטל עיקול על כספים המגיעים לחברה מן המרכז והעיקול לא יוסר בתוך   .22.5.1
 ימים מיום הטלתו.               

 
 ימים. 20ל נגד החברה והם לא בוטלו בתוך נפתחו הליכי הוצאה לפוע .22.5.2

 

ימים  20ניתן כנגד החברה צו כינוס נכסים זמני ו/או קבוע ו/או צו פשיטת רגל והצו לא בוטל בתוך  .22.5.3
 מיום שניתן.

 
בכל מקרה אחר שבו עשויה להתבצע העבודה בידי נאמן, מנהל עיזבון או כל אדם הממונה על נכסי  .22.5.4

 החברה.
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 ערבות . 23

)עשרים אחוז מהיקף השירות   %20בשיעור של   תיתן החברה למרכז ערבות בנקאית בקשר עם חוזה זה, 123.
חוזה והמדד הסכום הערבות יהיה צמוד למדד כשהמדד הבסיסי יהיה המדד הידוע ביום חתימת  השנתי(.

 ."(הערבות" ו/או "צועהערבות לביהקובע יהיה המדד הידוע בחודש בו תחולט הערבות )בחוזה זה: "
 

 שא בכל ההוצאות הכרוכות במתן הערבות לביצוע.יהקבלן י 23.2 

חד צדדית של  רישהדדי עפ"י ירעון מייהערבות תהא עפ"י תנאיה אוטונומית, ללא כל תנאי ותעמוד לפ 23.3
/או חובה לנמק את דרישתה ו מרכזתחול על הש, מבלי מרכזו/או גזבר ה מנהל ביה"חבאמצעות  מרכזה

 .לדרוש תחילה תשלומה   מהחברה
 

, והיא תוארך על ידי החברה המקורי חוזההחודשים לאחר תום תקופת  3תוקפה של הערבות יהא למשך  23.4

בדבר הארכת  מרכז, וזאת במועד קבלת הודעת המרכזעל ידי ה חוזההיוארך שמפעם לפעם, אם וככל 
  תקופת החוזה.

 

 וחובות איסור העברת זכויות .24
לכל  חוזהעל פי ה הו/או התחייבות מהתחייבויותי הסב זכות מזכויותיתו/או  תעבירר ו/או ומסתלא  החברה 24.1

למען הסר ספק . מרכזאלא באישור מוקדם מראש ובכתב מה ,אדם ו/או גוף אחר ו/או אחרים בדרך כלשהי

מראש  מרכזכך הסכמת היובהר בזאת, כי העסקת קבלני משנה תיחשב המחאה אסורה אלא אם כן, ניתנה ל

 ובכתב.

מן  הלהמחות זכויות לתשלומים המגיעים ו/או שיגיעו ל תרשאי תהיהלא  החברהמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  24.2

 המרכז בקשר לביצוע החוזה, אלא באישור מוקדם מהמרכז, מראש ובכתב.

 

או מקצתן, או מסרה את ביצוע העבודה לאחר, כולה העבירה החברה את כל זכויותיה ו/או חובותיה על פי חוזה זה,  24.3

לעיל, תישאר החברה אחראית להתחייבויות המוטלות עליה על פי  24.2-ו 24.1או מקצתה, בהתאם לאמור בסעיפים 

 חוזה זה.

 

 קיזוז .25

פי  על החברהמאת  מרכזזה, מוסכם בזאת שכל סכום העשוי להגיע ל חוזהמבלי לגרוע ובנוסף לכל הוראה אחרת ב

 .חברהלשלם ל מרכזזה ו/או בגינו ו/או מכל מקור שהוא יהיה ניתן לקיזוז מהתמורה או מכל סכום אחר שעל ה חוזה

ו/או שכל סכום  מרכזמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מוסכם ומוצהר בזה שכל סכום ו/או פיצויים אשר יגיעו ל

ו/או בנסיבות  הו/או מי מטעמ החברהשי ו/או מחדלי יהיה לשאת בו מחמת שנתבע ע"י צד ג' בגין מע מרכזשעל ה

 ממנה. לחברהרשאי לנכות ולקזז מכל סכום שיגיע  מרכזהיה הי, עילל 20.2המפורטות בסעיף 

 הימנעות מנקיטת פעולות .26

הימנעות מנקיטת פעולות כלשהן ו/או מהפעלת זכות שהיא ו/או מתן ארכה כלשהיא לא יחשבו ולא יתפרשו כויתור  

ו/או ארכה או רשות ו/או ביטול ו/או  דחייהו כהסכמה לאיזו הפרה ו/או אי קיום תנאי חוזה זה ו/או כנותנת ו/א

עפ"י חוזה זה ו/או   א זכאיולנקוט בהליכים לקבלת סעדים להם ה מרכזתוספת לחוזה זה ו/או לא יגרעו מזכות ה

 הדין.
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 שונות .27

 ך ורק במסמך בכתב ובחתימת הצדדים לחוזה זה.כל שינוי ו/או תיקון לחוזה זה ייעשה א 27.1

חוזה זה מחליף ומבטל כל מו"מ, חוזה, נוהג או מנהג קודמים שחלו, אם חלו, על יחסי הצדדים לגבי כל  27.2

 אותם עניינים הנדונים בו או הקשורים אליו.

 כתובות והודעות. 28

 

 .כתובות הצדדים לצורך החוזה תהיינה אלה המופיעות במבוא 28.1

 

בעת מסירתה, אם  -כל הודעה שתשלח מצד אחד על פי הכתובת דלעיל, תחשב כאילו הגיעה ליעדה, אם נמסרה ביד  28.2

תוך יום עסקים  –)ארבעה( ימים מעת משלוחה ואם נשלחה באמצעות פקסימיליה  4כעבור  –נשלחה בדואר רשום 

 אחד מקבלת אישור על העברתה התקינה.

 

 על  החתום:ולראיה  באו  הצדדים  

 

...................................      ..................................... 

 החברה                  המרכז הרפואי ע"ש ברוך פדה, פוריה
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 פרסומים ממשלתיים ואחרים .1.1.1

 מפרט כללי הבין משרדי לעבודות בנין ואופני מדידה הנלווים משהב"ט: .1.1.1.1

 .1996ללי לעבודות בניה פרק מוקדמות משנת המפרט הכ -   00פרק  .1.1.1.2

בהוצאת  -מפרט כללי לעבודות חשמל   1997המפרט הכללי למתקני חשמל ואופני מדידה משנת   -  08פרק  .1.1.1.3

 משהב"ט.

 והעדכונים שהוצאו לאחר מכן. 1965חוק חשמל משנת  .1.1.1.4

 תקני בטיחות של משרד העבודה ומשרד התקשורת. .1.1.1.5

 .-1978מ 3867וחוץ מס' תקנות "בזק" להתקנת צנרת פנים  .1.1.1.6

 תקנים ישראליים .1.1.2

 הוראות למתקני חשמל. 108ת"י  .1.1.2.1

 דרישות בטיחות לציוד אלקטרוני המופעל מרשת החשמל. 250ת"י  .1.1.2.2

 ציוד חשמלי מכשירים ואביזרים: דרישות בטיחות. 430ת"י  .1.1.2.3

 כבלים פתילים ומוליכים מבודדים. 473ת"י  .1.1.2.4

 דרישות כלליות. -כנ"ל  475ת"י  .1.1.2.5

 טיחות למכשירי חשמל לשימוש ביתי ושימושים דומים.כללי ב 900ת"י  .1.1.2.6

 גילוון. 918ת"י  .1.1.2.7

 כבלים למתקני תקשורת.  1155ת"י  .1.1.2.8

 מערכות אזעקה לגילוי פריצות על חלקיו הרלבנטיים. 1337ת"י  .1.1.2.9

 ריתוכים. 127ת"י  .1.1.2.10

 עומסים: עומס רוחות.  414ת"י  .1.1.2.11

 .מערכות הגנה מפני פגיעות ברק 1173ת"י  .1.1.2.12
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 תקנים בינלאומיים .1.1.3

 

036 UL Power supplies for use with burglar - alarm systems 

983 UL Surveillance camera units 

634 UL Connectors and switches for use with burglar alarm system 

639 UL Intrusion detection units 

681 UL Installation and calssification of mercantile - and bank 

burglar alarm systems ANSI IEEE 383 Flame Test 

304 AISI  נירוסטה- 

1987 AISC  אלמנטים מפלדה- 

1556/7 ASTM  מילוי חוזר- 
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 הוראות  ביטחון   - א' לחוזה נספח

"המרכז" (  –ה, פוריה )להלן הרפואי ע"ש ברוך פדהמרכז הוראות הביטחון הנ"ל מהוות חלק בלתי נפרד מהתקשרות הספק עם 
 והפרת אחת מהן או יותר תהווה הפרת ההתקשרות.

 
טרם תחילת ביצוע העבודה יעביר הספק וכל קבלני המשנה ) להלן: "הקבלן" ( לקצין הביטחון את רשימת  כל העובדים מטעמו )לרבות 

. כמו כן העסקת עובדים שאינם אזרחי מדינת ישראל חל איסור עלקבלני משנה ועובדיהם(, תוך ציון שמם המלא ת"ז ומקום מגורים. 
 ימים לפני תחילת ביצוע העבודות בביה"ח.   10 -מספר רישוי וסוג רכב. הרשימות יועברו כ  –יעביר רשימת כלי רכב המסיעים עובדים 

 הקבלן יתודרך ע"י  מנב"ט המרכז באשר לכל הנחיות הביטחון הרלוונטיות להעסקתו במרכז.  
סיק כאמור אך ורק עובדים בעלי אזרחות ישראלית. ידוע וברור לקבלן כי  העסקת העובדים שלא בהתאם להתחייבויותיו הקבלן יע

 כאמור, תביא להגשת תלונה במשטרה כנגדו. רשאי המרכז לתבוע מהקבלן את הנזק שיגרם לו כתוצאה מכך. 
 ע"י קב"ט המרכז. כניסת רכבי ועובדי הקבלן תתבצע אך ורק משערי המרכז כפי שיקבעו 

עם סיום יום עבודתם במרכז, באחריות הקבלן לוודא כי כל עובדיו או מי  מטעמו עזבו את שטח המרכז. כמו כן יוודא הקבלן כי לא 
 מתבצעת לינה בשטח המרכז או באתרי העבודה של מי מעובדיו אלא אם הלינה תואמה ואושרה ע"י הנהלת המרכז והקב"ט.

ויפעלו ע"פ הנחיות מחלקת הביטחון במרכז לרבות הוראות הנוגעות לפיקוח על שוהים בלתי חוקיים, בדיקות  הקבלן ועובדיו יצייתו
 ביטחוניות ברכב בכבודה ועל גופו של העובד מטעמו.

ז. במידה והנהלת המרכז/קצין הביטחון ידרשו זאת מכל סיבה שהיא, הקבלן מתחייב להפסיק עבודתו של כל עובד המועסק על ידו במרכ
 המרכז לא יצטרך לנמק דרישה שכזו, אם תבוא. הפסקת עבודת עובד הקבלן לא תהווה עילה לעיכוב בעבודות.

המרכז לא יהיה אחראי לפיצוי ו/או שיפוי קבלן בגין הפסדים או נזקים שנגרמו או עשויים להיגרם לו כתוצאה מהרחקת העובד 
 מהמרכז. 

תמונת העובד, שמו, מספר ת"ז ותפקידו. הקבלן ידאג כי כל העובדים מטעמו ישאו את התג  הקבלן ינפיק לכל עובד תג זיהוי שיכלול את
 במקום בולט במשך כל זמן שהותם במרכז.

קצין הביטחון של המרכז או מי מטעמו יהיה רשאי לערוך בדיקות וביקורות בכל אתרי העבודה בכל מועד ושעה שיבחר על מנת להבטיח 
 באתר מאושרים לכניסה למרכז,תואמים לרשימת העובדים שהועברו ואינם לנים במרכז.כי עובדי הקבלן המועסקים 

מוסכם על הקבלן כי הקב"ט או מי מטעמו רשאים להיכנס לאתר העבודה בכל מועד ושעה לצורך ביצוע הביקורת, באם האתר ננעל 
 לאחר שעות העבודה, יפקיד הקבלן ברשות הקב"ט מפתח לאתר העבודה. 

מטעמו נותן בזאת את הסכמתו המפורשת לגורמי ביה"ח המוסמכים לביצוע בדיקות על גופו ו/או ברכבו לפני כניסתו  הקבלן או מי
 למרכז, בעת שהותו בשטח המרכז ולפני יציאתו את שטח המרכז. 

 
                         חתימת העובד/קבלן            מען )כתובת(         ת.ז.             שם ומשפחה                  תאריך

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

                                                                



 

 
 חתימה וחותמת המציע ________________  שדרוג הרחבת ותחזוקת מערכת טמ"ס 1/2019מכרז פומבי מס'          

86 
 

 
 הוראות  בטיחות  -ב' לחוזה  נספח

י כל דין, על מנת למנוע תאונות עבודה בשטחי בית החולים על הספק )להלן: "הקבלן"( לקיים את כל הוראות הבטיחות עפ"
( וכן כל התקנות והכללים המייחסים לבטיחות וגהות בעבודה  1970לרבות עפ"י פקודת הבטיחות בעבודה ) נוסח חדש 

 במדינת ישראל ובהתאם להנחיות ונוהלי הבטיחות של המרכז הרפואי הנוגעות לתחומי עיסוקו.
 

ות בנייה שאתם מבצעים ולהודיע על כך יש למנות מנהל עבודה לעבוד 1961בהתאם לתקנות בדבר עבודות בנייה  .1
 במכתב רשום למפקח האזורי במשרד העבודה.

יש לעבוד לפי כללי הבטיחות הנהוגים במדינת ישראל, כפי שהם מופיעים בפקודת הבטיחות בעבודה  )נוסח חדש(  .2
 .1970תש"ל 

 אין להתחיל בעבודה ללא קבלת הוראות בטיחות מהממונה על הבטיחות של בית החולים. .3

מטר לפחות, עליו יצוין שם מבצע העבודה  1*1בשטח שבו אתם עובדים, ליד המשרד )במידה ויוקם( יוצב שלט בגודל   .4
 ושם מנהל העבודה שלו.

כל עובדיכם חייבים להיות נעולים בנעלי בטיחות ובכיסוי מלא לגופם, בכל עת שהותם באתר בית החולים, הקבלן  .5
 והיתרים הנדרשים לביצוע העבודה.  תשיונויוודא שלעובדיו יש את האסמכות, הרי

כל העובדים חייבים בשימוש לכל עבודה בציוד מגן אישי כגון: משקפיים, אוזניות מגן, קסדה, כפפות וכו' בהתאם   .6
 לתקנות הבטיחות ציוד מגן אישי.

ה תסקיר בדיקה כל ציוד שאתם מביאים לאתר חייב להיות שמור ותקין, לכל ציוד הרמה ידני מכני והידראולי יהי .7
 תקף של בודק מוסמך.

כל ציוד הריתוך הנמצא ברשותכם בעבודה ובאחסון חייב להיות תקין ) גלילי אצטלין לריתוך אוטוגני יצוידו בבולמי  .8
 להבה(.

קיימים אצלנו נוהלי בטיחות ועליכם לפעול עפ"י ההנחיות בנוהל עבודה עם אש גלויה ולקבל את אישורו של הממונה  .9
 האישור תקף ליום אחד. על הבטיחות

 אין להשתמש בדלק כחומרי ניקוי לחלקים וציוד.  .10

 דלק יאוחסן במקומות שנקבעו לכם מראש במכלים מאושרים.  .11

כל פתח ברצפת מעבר חייב להיות מוגן בצורה יסודית במעקות יד, כמו כן כל מדרגות או במות יהיו מצוידים  .12
 במעקות יד עד לקביעת המעקות הקבועים.

יבוי שרפות, מסוג אבקה יבשה או הלון יהיו ברשותכם בכמות מספקת לחלוקה בכל אותם מקומות עבודה מטפי כ .13
 שיוכרז עליהם כסיכון אש.

מטר מעל הקרקע וכשאין במקום סולם עם משטח או במת עבודה חייבת ברתמת  2עבודה בגבהים המתבצעת   .14
 ת שבירים.בטיחות או משטח מוגדר בהתאם לתקנות הנהוגות לעובדים בגגו

כלי חמצן ואצטילן יאוחסנו במצב עומד וקשורים בשרשרת על מנת למנוע נפילתם בזמן העבודה ובאחסון, כשבסמוך  .15
 להם יוצב מטף כיבוי אש, כל מכלי הגז יהיו בעלי מכסים וכאשר הגליל אינו בשימוש יהיה המכסה עליו.

 ם בלבד.אין להשתמש באמצעי כיבוי אש של בית החולים אלה למצב חירו  .16

 כל תיקון או עבודה המתבצעת על מערכת חשמלית תתבצע ע"י חשמלאי מוסמך.  .17

 אין לקחת ציוד עבודה של בית החולים כגון: מתקני הרמה )כל הציוד יהיה של הקבלן(.  .18

 אין להשתמש בשקע חשמלי ו/או שקע גזים מבלי לקבל אישור ממפקח הפרויקט. .19

לוח חשמל לחלוקה זמנית הכולל מפסק פחת, ממ"ט ראשי להגנה וכבל בעבודות שיידרש יהיה על הקבלן להמציא  .20
תקני עד הלוח בבית החולים, החיבור והניתוק של הלוח הנ"ל להזנת החשמל של בית החולים יבוצע ע"י חשמלאי 

 בית החולים בלבד.
 אין לבצע חיבור או ניתוק חשמל מבלי לקבל אישור ממנהל מדור החשמל של בית החולים. .21

 ה חמה יש לקבל הדרכה לעבודה באש גלויה ממונה על הבטיחות.בעבוד  .22

 בבצוע עבודות "חמות" ליד צנרת גזים יש למגן ולקרר את הצנרת ,כמו כן אין לקרב לצנרת גזים. .23

 אין להתחבר ו/או לחתוך צנרת מכל סוג שהוא מבלי לקבל אישור מוקדם ממפקח הפרויקט. .24
 ת מבלי לקבל אישור מוקדם ממפקח הפרויקט.אין לקדוח חורים בקירות ו/או לחפור תעלו .25

אין להשאיר סולמות פסולים, או מדרגות בשטח בית החולים, פיקוח ובדיקה רציפה חייבת להיעשות על כל כבלי  .26
 וכלי הרמה ידניים אחרים. )בהתאם לתקנות כולל תסקיר לאביזרים(. תההרמה, חבלים, שרשראו

מסודרים, שאריות יאספו מיד לאחר תום העבודה. ובעבודה ממושכת מקום העבודה וסביבתו יהיו תמיד נקיים ו  .27
 תוך כדי העבודה בפרקי זמן סבירים, קרשי היציקות ופסולת בניין ינוקו ויערמו בערמות מסודרות.

הקבלן יחתום אצל ממונה הבטיחות על הצהרת בטיחות, יקבל דף הוראות בטיחות ויעמיד אנשיו וציודו לביקורת  .28
 .בכל עת שיידרש



 

 
 חתימה וחותמת המציע ________________  שדרוג הרחבת ותחזוקת מערכת טמ"ס 1/2019מכרז פומבי מס'          

87 
 

 של ביטוח לאומי. 250כל קבלן חייב בניהול ספר כללי לתאונות עבודה של משרד העבודה, וטופס מס'  .29
במקרה של תאונה חלה חובת דיווח מידית לממונה הבטיחות, דיווח זה אינו במקום אלא בנוסף לדיווח ל"מפקח  .30

 עבודה אזורי" כנדרש בחוק.
 ונה על הבטיחות.כל עבודה מעבר לשעות הפעילות יש לקבל אישור ממ .31

 קיבלתי הדרכה בנושא סכנות זיהומים ומחלות בבית החולים, דרכים למניעת הדבקות. .32

 העישון אסור בכל בית החולים כולל אתרי הבנייה, אין להשתמש באש גלויה כגון גזיות ומדורות. .33

אם לתמרור המוצב בנהיגה בכבישי בית החולים יש לנקוט בזהירות יתרה ואין לנהוג מעל למהירות המותרת בהת .34
 בשטחי בית החולים. שטח המרכז הרפואי מוגדר כ"שטח תפעולי".

חובה על הקבלן לגדר את שטח העבודה ולסמן באמצעות שלטי אזהרה כל אתר עבודה בו קיים סיכון בטיחות לרבות  .35
כניסת  עבודה על מנופים. תחום הגידור וצורתו יתואמו עם ממונה הבטיחות במרכז, בכל מקרה שלא תתאפשר

 גורמים זרים לאזור המסומן.
, חלה חובה על הקבלן 2007 -בעת ביצוע " עבודה בגובה" כהגדרתה בתקנת הבטיחות )עבודה בגובה( התשס"ז .36

להדריך את עובדיו ע"י גורם מוסמך ולהמציא אישורי הדרכה ברי תוקף, כמו כן לציידם בציוד מגן אישי מתאים 
בגובה חלה חובה על הקבלן לתאם מראש את ביצועה עם ממונה הבטיחות לביצוע העבודות בגובה. בכל עבודה 

 ולקבל את אישורה.
 בכל עבודה בגובה, יבצע בקבלן סקר סיכונים ומפגעים באזור העבודה בשיתוף ובתיאום עם ממונה הבטיחות. .37

 
 חתימת הקבלן/ מנהל העבודה                                              

____________                                              _______ 
 חובה עלייך להביא תוכן הוראות אלו 
 לידיעת כל עובדיך ועובדי קבלני משנה

 
 

 הצהרת הקבלן
 

את תוכן המסמך וקיבלתי העתק ממנו ומתחייב לעמוד בדרישות חוקי,  קראתי והבנתיאני הח"מ מאשר בזה כי 
ודה והוראות הבטיחות הנהוגות בבית החולים בהתאם לנחיות ודרישות ממונה תקנות, פקודת הבטיחות בעב

 הבטיחות שעיקרן פורטו במסמך הנ"ל, או כל הנחיה אחרת עפ"י דרישתו.
 

 על החתום:
 

 שם:___________________  תפקיד:________________________
 

 טלפון:_______________ ת.ז:________________
 
 

____________________ חותמת וחתימה:
 תאריך:_____________________

 
 תאריך:________        
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 התחייבות בעניין שמירת סודיות ואבטחת מידע  -נספח ג' לחוזה 

 לכבוד
 הרפואי ע"ש ברוך פדה, פוריההמרכז 

 1520800ד.נ. גליל תחתון 
 ,נ.ג.א  

 ואבטחת מידע סודיות שמירתבעניין  התחייבות
)שם מלא(: ________________ ת.ז. _____________ כתובת: ______________ מספרי  היות והח"מ

 הרפואי ע"ש ברוך פדה, פוריההמרכז התקשר  "(ספק השירותים: "להלן)טלפון:_______________________________ 
 "ההזמנה"(.)להלן:  5/2018מספר , למתן שירותים כמפורט במכרז "(החולים בית" או/ו" המזמין: "להלן)
 בהתחייבות זו: נשוא ההזמנה כמפורט לעיל וכל פעולה שנעשתה עבור המזמין ו/או בקשר עם ההזמנה. –" השירותים"

ספק השירותים בתנאי שספק השירותים והבאים מטעמו ישמרו על סודיות כל המידע כהגדרתו התקשרות עם התנה מזמין וה
 ;שות את כל הדרוש לשמירת סודיות המידעלהלן, וכן על סמך התחייבות ספק השירותים לע

 מתחייב כלפיכם כדלקמן:, ספק השירותים, אי לזאת, אני הח"מ
 בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם: .1

למטופלים המטופלים ו/או שטופלו בבית החולים  ( השייך למזמין ו/אוKnow-How(, ידע )Informationכל מידע ) - "מידע"
בין בעל פה ובין בכתב ו/או בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית ו/או  מתן השירותים,באו הקשור ו/

 נתונים,: בין ישיר ובין עקיף, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, אלקטרונית ו/או אופטית ו/או מגנטית ו/או אחרת
)לרבות זהותם(, צילומים שצולמו  בבית החוליםשוהים והחולים ה ידע אודות בית החולים, התכתבויות, מדו"חות, מסמכים

במתחם בית החולים, מידע המתייחס למצב בריאותו הגופני או הנפשי של מטופל בבית החולים או לטיפול הרפואי בו, מידע 
 מתוך הרשומה הרפואית של מטופל בבית החולים. 

או לאחר מכן, מתן השירותים , בין אם נתקבל במהלך תן השירותיםמכל מידע אשר יגיע לידי בקשר ל -"סודות מקצועיים" 
 . וו/או כל גורם אחר ו/או מי מטעמהמזמין על ידי  ריימסלרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע אשר 

מתן הנני מתחייב לשמור את המידע ו/או הסודות המקצועיים בסודיות מוחלטת ולעשות בהם שימוש אך ורק לצורך  .2
לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא ש. למען הסר ספק, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, הנני מתחייב השירותים

 לידיעת כל אדם את המידע ו/או הסודות המקצועיים.

הנני מתחייב שלא לצלם בכל צורה שהיא צילומים במתחם בית החולים, אלא אם כן הדבר נדרש במסגרת העבודות  .3
 נה ולצורך זה בלבד. נשוא ההזמ

הנני מתחייב שלא לעשות כל שימוש במערכות המחשוב של המזמין,  אלא אם כן הדבר נדרש במסגרת העבודות נשוא  .4
 ההזמנה ולצורך זה בלבד ובאישור מפורש של הנהלת בית החולים. 

סודי אחר אל מחוץ  נותן השירות לא יוציא כל מידע רפואי, מידע על שוהים בבית החולים, עובדים או כל מידע .א
 לתחומי בית החולים. הדברים אמורים לגבי כל צורה של מידע )דיגיטילי, פיזי או כל צורה אחרת(. 

נותן השירות לא יעבד המידע בכל אמצעי שאיננו רכוש בית החולים אלא אם כן ניתן לכך אישור מפורש על ידי  .ב
 הגורם המוסמך ובכתב.

 
קפדניים ולעשות את כל הדרוש מבחינה בטיחותית, ביטחונית, נוהלית או אחרת כדי לנקוט אמצעי זהירות הנני מתחייב  .5

 לקיים את התחייבויותיי על פי התחייבות זו.

הנני מתחייב כי מידע הנוגע לבית החולים, על כל צורותיו, המועבר למשרדי ו/או לעובדי לא יצא מחזקתי אלא חזרה  .6
ציא מידע מחוץ לחזקתי, יעשה הדבר אך ורק לאחר קבלת אישור מראש למשרדי בית החולים. במידה וקיים צורך להו

ובכתב ממנהל אבטחת מידע או מי שהוסמך לכך מטעם בית החולים. בתום השימוש בחומר אוודא גריסתו או החזרתו 
 לבית החולים לפי הנחיות בית החולים. 

 לבית החולים.  הנני מתחייב כי בכל מקרה של אובדן מידע כלשהו אודיע על כך מיידית .7

עבירה על פי חוק   הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שיגיע לידי במהלך ביצוע העבודה ומסירתו לאחר מהווים  .8
 .1981 -התשמ"א ,וחוק הגנת הפרטיות 1997 –עונשין, התשל"ז 

שור בכתב מאת המזמין, הנני מצהיר כי אני מודע לכך שהעברת מידע ו/או סודות מקצועיים כאמור, למאן דהוא, ללא אי .9
 עלול להסב למזמין נזקים כלכליים משמעותיים ביותר.

 
, לסימון, לאיסוף, למידע הגישה ונוהלי המידע בטחתא להסדרת הקשור בכל המזמין הנחיות פי על לפעול מתחייבהנני  .10

 ותקנותיו 1981 - א"שמהת, הפרטיות הגנת חוק הוראות את מכיר אני כי ומאשר מצהירהנני . הנתונים ולעיבוד לאימות
 .יברשות שיימצא המידע של וסודיותו לשמירתו הנוגע, בתוקף אחר חיקוק ומכל זה מחוק כמתחייב אעשה ואפעלו
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 חפץ או אחר או כתוב חומר כל ותוך שבוע ממועד סיום מתן השירותים, ולחזקתו המזמין לידי להחזיר מתחייב הנני .11

 מתן עקב גוף או אדם מכל שקיבלתי השירותים מתן עקב לידי או ילחזקת שהגיע לכם השייך או מכם שקיבלתי
 של או כאמור חומר של כלשהו עותק אצלי לשמור לא מתחייב הנני, כן כמו. המזמין עבור שהכנתי חומר או השירותים

 .מידע
 

 זמיןלמ כך על יעדאו, ההסכם לפי בסוד שמירתו חייב אניש מידע לגלות דין פי על חובה ימטעמ מיעל  או יעל תחול אם .12
 לא אם. במידע לשימוש מניעה צו או/  ו חיסיון לצו בקשה המתאימה לערכאה בקשה להפנות שיוכל כך, מיידי באופן
 הדרוש מהמידע חלק אותו את לגלות רשאי היהא, מסוים מידע לגבי זכויותיו על יוותר המזמין אם או כאמור צו יינתן

 .בסוד יישמר הנמסר שהמידע מנת על ישביכולת כל עשהאו דין פי על
 

למען הסר ספק, אני מצהיר בזאת ומתחייב כי אין ולא תהיה לי כל זכות מכל מין וסוג שהוא, זכות יוצרים או זכות  .13
, נספחים, ממשקיםקנינית אחרת בכל מסמך, דו"ח, תכנית, תוכנת מחשב, חומר, תוצר, תוצאות, נתונים ועבודות, 

נתי או ריכזתי/השתתפתי בהכנתם/ריכוזם או שהכ בתוצרים הגלום מידע או אחר מידע וכל מפרטים, תרשימים, טיוטות
 הביניים תוצרי כל לרבות, "(התוצרים)בסעיף זה " ממנו כתוצאה או השירות ביצוע לשם הכין/ריכז/השתתף מי מטעמי

שהן קיימות, באופן מלא  התוצרים וכל אלה שייכים באופן בלעדי ומלא למזמין. אני ממחה בזאת את זכויותיי, ככל של
 ובלעדי בכל התוצרים ותוצרי הביניים למזמין.

 
אני מתחייב לא לפרסם וכן לא להרשות לפרסם כל דבר הכרוך בשירותים, תוצאותיהם וכל הנובע מהם אלא אם כן  .14

 קיבלתי את הסכמת המזמין מראש ובכתב.
 

 יגרמו אשר, סוג מכל תוצאה או הוצאה או פגיעה או נזק לכל דין כל פי על המזמין כלפי אחראי להיות מתחייב הנני .15
 האמור כל בגין לבדי אחראי אהיה אם בין וזאת, אלה יתייוהתחייבו מהפרת כתוצאה כלשהו שלישי לצד או/ו למזמין

 .אחרים עם ביחד אחראי אהיה אם ובין
 

 הנני. ות קניין רוחני ואבטחת מידע, זכויסודיות שמירת של זו חובה מטעמי מי או/ו עובדי לידיעת להביא מתחייב הנני .16
 בכל. ההזמנה נשוא עבודתי תחילת עם מיד, זה בנוסח התחייבות על מטעמי מי או/ו עובדי את אף להחתים מתחייב

 .הפרה לאותה ישיר אחראי אהיה, מטעמי מי ידי על זו התחייבות פי על מחובותיי חובה הפרת של מקרה
 

פי שיקול דעתו, לערוך בקרה על ביצוע התחייבויותיי על פי התחייבות זו, לרבות  אני מסכים כי למזמין תהא הזכות, על .17
 נושא החתמת עובדיי/מי מטעמי.

 
 החובות הפרת בגין כלפי ועצמאית נפרדת תביעה זכות למזמין תקים זה בנספח המפורטות ההתחייבות הפרת כי לי ידוע .18

 של מוסכם בפיצוי אותי ותחייב )אם ניתנה( הערבות חילוטו ההזמנה פי על החוזה לביטול עילה תהווה או/ו, שלעיל
 .בנוסף לכל סעד לו יהיה זכאי המזמין על פי דין של אירוע כל בגין ₪ 10,000

 
 

למען הסר ספק מובהר בזאת כי התחייבויותיי לעיל תעמודנה בעינן גם בתום תקופת ההתקשרות ואין להתחייבויות  .19
 אלה הגבלת זמן.  

 החתוםולראיה באתי על 

 
    :היום

 שנת בחודש יום 

    
   
    

 חתימה 
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 לשירות תחזוקה וטיפול מונע מפרט:  1-הסמך מ

 

הקבלן מתחייב במסגרת הצעתו, כי שירות, תחזוקה וטיפול מונע יבוצעו בתקופת האחריות ולאחריה, בהתאם לתנאים 

 המפורטים כדלקמן:

 :הגדרות .1

רטות להלן במשך תקופת האחריות, כמפורט במסמכי המכרז, וככל שיידרש על ידי הקבלן יבצע את כל העבודות המפו 1.1

המזמין בתקופה שלאחר תקופת האחריות. כל תקופת שירות התחזוקה וטיפול המונע במסגרת האחריות ולאחריה 

 . "תקופת השירות" -תקרא להלן 

 ."השירותים" -להלן כל השירותים הניתנים על ידי הקבלן והמפורטים במפרט זה לעיל יכונו  1.2

שהינו מוסד האחראי  הרפואי ע"ש ברוך פדה, פוריההמרכז הקבלן מצהיר, כי ידוע לו שהמערכת מותקנת ומופעלת  1.3

למתן שירותים חיוניים במשך כל ימות השנה וכי "המערכת" מהווה מרכיב חיוני וחשוב ביותר בהפעלת המתקן. 

את המערכת וליתן שירותי תחזוקה במשך תקופת השירות באופן לפיכך, מתחייב הקבלן לבצע את העבודות ולתחזק 

אשר לא יפריע לפעילות השוטפת של המשתמשים השונים במשך תקופת השירות ולהישמע להוראות בעלי התפקידים 

 בתחומי פעילותם, וכן לעמוד בהתחייבויותיו למתן שירות ולתקן כל תקלה בהתאם למועדים המפורטים להלן:

מוקד זמין שיכלול נוהל פתיחת קריאת שרות שיאושר  –רשות המרכז מענה טלפוני החברה תעמיד ל 1.3.1

 יום בשנה למעט בערב וביום כיפור. 365שעות ביממה  24ע"י ביה"ח מראש לקבלת קריאת שירות 

של תקלה שתוגדר כבהולה )הגדרת הקריאה כבהולה לפי שיקול דעתו של ביה"ח בלבד ללא במקרה  1.3.2

מקבלת קריאה, והחברה תבצע את  שעות לכל היותר 2בתוך ן( תגיע החברה יכולת שינוי ע"י הקבל

 התיקון והטיפול ברציפות ותוך החלפת מערכות חלופיות.

שירות של תקלה שתוגדר כחמורה )הגדרת הקריאה כחמורה לפי שיקול דעתו של ביה"ח בלבד לקריאת  1.3.3

מקבלת קריאה, והחברה תבצע את  תרשעות לכל היו 8בתוך ללא יכולת שינוי ע"י הקבלן( תגיע החברה 

 .התיקון והטיפול ברציפות ותוך החלפת מערכות חלופיות

שירות של תקלה שתוגדר כדחופה )הגדרת הקריאה כדחופה לפי שיקול דעתו של ביה"ח בלבד לקריאת  1.3.4

מקבלת קריאה, והחברה תבצע  שעות לכל היותר 12בתוך ללא יכולת שינוי ע"י הקבלן( תגיע החברה 

 תיקון והטיפול ברציפות ותוך החלפת מערכות חלופיות.את ה

שירות של תקלה שתוגדר כרגילה  הגדרת הקריאה כרגילה לפי שיקול דעתו של ביה"ח בלבד לקריאת  1.3.5

מקבלת קריאה, והחברה תבצע  שעות לכל היותר 24בתוך ללא יכולת שינוי ע"י הקבלן( תגיע החברה 

 .מערכות חלופיות את התיקון והטיפול ברציפות ותוך החלפת

לכל  ₪ 200לידיעה : אי עמידה בזמני התגובה וההגעה כפי המצוינים לעיל יחויב הקבלן בקנס כספי של 
 שעת איחור בהתאם לזמן ההגעה שנדרש לו ובהתאם לסוג הקריאה.

 

 :בתקופת השירות, הקבלן .2

בגמר התיקון תהיה יתקן כל פגם ו/או קלקול במערכת וכל תקלה בהפעלתה הסדירה והרצופה באופן ש 2.1

המערכת בהתאם למפרט המכרז וכפי שפעלה במועד "קבלת המערכת" כאמור בהסכם המכרז, כולל אספקת 

 חלקי חילוף הדרושים לתיקון ותחזוקה מונעת וכולל פתרונות חלופיים כמפורט להלן.
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הפעלת המערכת או  יעדכן ו/או ימסור למזמין גרסאות תוכנה חדשות אשר יהיו קיימות או אשר יידרשו לצורך 2.2

 שיפורה, במשך כל תקופת השירות.

ייתן שירותי תמיכה וסיוע לעובדי המזמין לרבות הדרכה בכל הקשור לתפעול המערכת וניצולה היעיל והמרבי.  2.3

 במסגרת ביצוע האמור לעיל, יעמיד הקבלן לרשות המזמין שירותי תמיכה טלפונית.

 האחד יישאר בידי הקבלן והשני אצל נציג המזמין.עותקים.  2 -ינהל יומן עבודה כמפורט להלן ב 2.4

 הקבלן יטפל בקריאות למתן שירות ואחזקה מונעת בהתאם לנוהל המפורט להלן: .3

 תיקון תקלות: 3.1

עם גילוי תקלה תועבר הודעה טלפונית או פקס או בדואר אלקטרוני למשרדי הקבלן. לאחר שעות  3.1.1

 באמצעות מכשיר טלפון סלולרי או זימון. תועבר ההודעה לתורן 17:00 - 08:00העבודה הרגילות 

 ההודעה תירשם ביומן התקלות באתר על ידי נציג המזמין. 3.1.2

 הודעה תירשם במחשב הקבלן למעקב אחר תיקון התקלה. 3.1.3

תיקוני התקלות יבוצעו על ידי הקבלן בעדיפות  -במקביל יוזעק טכנאי האחזקה על ידי משרד הקבלן  3.1.4

 ראשונה.

ל ידי הטכנאי לנציג המזמין במקום ולמשרדי הקבלן, ובמשרד הקבלן, גמר ביצוע התיקון ידווח ע 3.1.5

 יעודכן מחשב האחזקה על גמר ביצוע תיקון.

הטכנאי לא יעזוב את האתר בטרם הסביר לנציג המזמין את מהות התקלה, ומסר לו דו"ח שרות ובו  3.1.6

 פרטי תיקון התקלה.

 אחזקה מונעת: .4

 יות הספק/היצרן.הקבלן יבצע אחזקה מונעת על פי הוראות והנח 4.1

)שישה( חודשים. מרווח הזמן  6בנוסף להוראות והנחיות הספק/יצרן הקבלן יבצע אחזקה מונעת, לכל הפחות, אחת  4.2

חודשים  4-חודשים ולא יותר מ 2-חודשים, הווה אומר לא פחות מ 2-4בין ביצוע אחזקה מונעת אחת לשנייה תהיה 

 בין ביצוע אחזקה ומעת אחת לשנייה.

הניקיון יכלול ניקוי מכסים, זיוודי  .פעמים בשנה ללא חיוב נוסף 2קבלן יבצע ניקיון כל המצלמות, כמו כן, ה 4.3

המצלמות הקבועות, כיסויים כיפתיים למצלמות ממונעות, עדשות בנוסף כמו כן הקבלן ימסור למזמין דו"ח על 

 הטיפול שבוצע .

 10או למפקח מטעמו על ביצוע אחזקה מונעת לפחות הקבלן יודיע לממונה מטעם המזמין בפקס או דוא"ל או טלפון  4.4

 ימים לפני מועד הביצוע.

בגמר ביצוע הטיפול ידווח הטכנאי לנציג המזמין על גמר הטיפול. בכל מקרה, הטכנאי לא יעזוב את האתר בטרם  4.5

 הסביר לנציג המזמין את מהות הטיפול, ומסר לו דו"ח טיפול.

אחזקה או תיקון התקלה כאמור לעיל, ולהמשיך בביצוע עבודות האחזקה הקבלן מתחייב להתחיל בביצוע עבודות ה 4.6

או התיקון באופן סדיר ורצוף עד להתגברות על התקלה או גמר ביצוע עבודות האחזקה, על פי המקרה, וזאת מבלי 

 לפגוע באמור לעיל.
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 הקבלן ינהל יומן עבודה אשר בו יפורטו הנושאים הבאים: .5

 תיאור התקלה. 5.1

 ת המזמין על התקלה.יום ושעת הודע 5.2

 מועד תחילת ביצוע השירותים, שמות נציגי הקבלן המועסקים בביצוע השירותים. 5.3

 תיאור אופן תיקון התקלה. 5.4

 מועד )יום ושעה( גמר תיקון התקלה/השירות. 5.5

 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ימסור הקבלן לידי המזמין דו"ח על תיקון התקלה או הטיפול.

את במפורש, כי התחייבויות הקבלן חולו על כל מערכות ותתי מערכות, אשר במידה וירכשו על ידי למען הסר ספק, מוסכם בז

המזמין מפעם לפעם מאת הקבלן, וכן יחולו התחייבויות לגבי שינויים ו/או עדכונים ו/או שיפורים במערכת, ככל שיתווספו על 

 ידי הקבלן למערכת.

______________    __________________________ 

 שם החותם +  חתימה וחותמת הקבלן    תאריך

 
 
 

            


