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פתרונות    O.L.Sהמפרט והדרישות המצוינות בה הינו רכוש על כל נספחיה, הטכנית בל"מ החוברת 
  אבטחה, חל איסור הפצה, העברה , צילום או כל שימוש אחר שלא לצורך הגשת הצעת המחיר

  לבל"מ זה. 

פתרונות אבטחה טכנולוגיים   O.L.Sפרסום, העברה או שימוש במפרט זה שלא באישור בכתב ע"י 

    הינו אסור בהחלט לפרויקטים נוספים או כל שימוש אחר 

  נערך ע"י כבתי רינת. 
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  הקדמה 

להתקשר עם חברה המתמחה במתן שירותי תחזוקה    (להלן : המזמין) מבקשת  יהוד מונוסוןעיריית 
משלימים   ואביזריםלצורך קבלת שירותי תחזוקה למצלמות של מצלמות ומערכות הקלטה והתקנה 

  ב הציבורי, שירותי תחזוקה למערך הצפייה במוקד העירוני ועמדות  הצפייה במוקד. המותקנים במרח

  גם את הדרישות הבאות :  בנוסף   זה יכלול בל"מ 

  FLIRביצוע תחזוקה שוטפת ומיפוי של מערך המצלמות הקיים, תוכנת ההקלטה מסוג  -1
 . המותקנת במוקד וחיבורי קליינטים

  כתב כמויות עקרוני לתמחור מצלמות וציודים להתקנות חדשות/שדרוגים   -2

לשירות   חודשי לצורך כך פונה המזמין לקבלת הצעות מחיר, הצעות המחיר שיוגשו יכילו מחיר פיקס 
ם  לשדרוגימחיר פיקס  , לאתרי המצלמות, תוכנת ההקלטה, קליינטים וחיבורי המוקד   התחזוקה

  . והתקנת מצלמות חדשות 
  

  אחוז הנחה מאומדן.  הינהשיטת התמחור 
    
  

האחריות לציוד והתוכנות במקרה של התקנת ציוד חדש או שדרוג ציוד קיים, למען הסר ספק, 
, השירות שיינתן ע"י הקבלן לציוד  ההתקנהמיום אישור סופי של  חודשים  24תהייה ל שיותקנו  

  ולתוכנות שהותקנו בכל תקופת האחריות יהיה בהתאם לדרישות המזמין כפי שיפורט במסמך זה. 

  
מסמך זה יפרט את דרישות העירייה בכל הקשור לשירותי התחזוקה השוטפים הנדרשים למצלמות,  

מערכת   תחזוקת ובזק,   SMBITדה מול ספקי התקשורת אופן העבו אביזרים ומערכות קיימות,
  ואופן התקנה של אתרים חדשים ו/או שדרוג אתרים.   , עמדות קליינטההקלטה

      
למען הסר ספק, עיריית יהוד מונוסון אינה מתחייבת כי התקנת אתרים חדשים יבוצעו ע"י נותן שירותי  

שיתקבלו, חשוב לציין שגם   להצעות המחיר התחזוקה, התקנה והוספה של אתרים תיבחן בהתאם  
במקרה של הוספת מצלמות/או אתרים חדשים שלא ע"י הקבלן הזוכה, מחויב הקבלן הזוכה לשתף  

  פעולה באופן מלא ובאחריותו לחבר את האתרים החדשים לתוכנת ההקלטה במוקד העירוני. 
  

  הצעות המחיר מנוסחות בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. 
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  הצהרת המציע 

מציע ההצעה מצהיר כי הינו בקיא בדרישות שפורטו במסמך זה ומחירי הפריטים שהציע כוללים את  
  בשלמותו ולפי דרישת המזמין.   הפרויקט כל הנדרש למסירת 

עוסק בתחום של אספקה, התקנה ומתן שירות למערכות וידאו ומצלמות  מציע ההצעה מצהיר כי הינו  
לפחות חמש שנים בהתקנה ותחזוקה של מערכות דומות לאלו הנדרשות  ובעל ניסיון מוכח של 

  במסגרת מכרז זה. 

מציע ההצעה מצהיר כי השלמת העבודה לפי התנאים המפורטים במסמך זה, הרצת המערכת,  
אישור קבלה ע"י המזמין והגשת תיעוד המערכת הינו תנאי בסיסי לאישור סופי של קבלת המערכת  

  לתנאי התשלום הנהוגים בעירייה.ולאישור התשלום בהתאם  

  תאריך הגשת ההצעה _______________________________________

  שם ותפקיד המציע (איש הקשר)  _______________________________  

  טלפון נייד איש קשר ________________________________________

  ________כתובת מייל______________________________________

  שם החברה המציעה _______________________________________

  כתובת החברה___________________________________________

  מס טלפון של החברה ______________________________________  

  מספר פקס של החברה_____________________________________

  הגיש את המסמכים שנדרשים בהתאם למכרז העירייה ובנוסף: בהגשת הצעת המחיר חובה ל

  

  

  אחריות ושירות 

על ידו, השירות יינתן בתצורה    המותקןחודשים על כל הציוד  24ושירות של הספק מתחייב לאחריות 
  של החלפת המוצר התקול במוצר חדש במקום בכל משך זמן תקופת האחריות. 

לאבחון ופתרון תקלות  שירות והגעה לשטח שסיפק יינתן  של היחידות  בכל זמן ההתקנהכמו כן  
  במקרה הצורך. 

  

  חתימה וחותמת_________________________________________
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  . כללימבוא ותיאור  –  1פרק  

 . נקודות הבהרה למציעים .1
  

בהם,   המצוינותהמסמכים והאישורים המתבקשים במכרז זה כולל הדרישות   כל 1.1
 מהווים חלק מחייב ובלתי נפרד ממכרז זה. המפרטים, התוכניות וכתב הכמויות 

  
יהיו בהתאם למכרז שיוצא ע"י העירייה ,  תנאי ההתקשרות עם הקבלן הזוכה  1.2

 בהתאם לחוזה ההתקשרות מול המזמין. והמפרט הטכני המצורף 
  

מתן שירותי תחזוקה למערך הווידאו  זה כוללת:  מכרזהעבודה במסגרת  1.3
  החלפת אביזרים ומצלמות תקולות בהתאם למחירון קבוע מראש., והמצלמות 

  ותי תחזוקה למערכת ההקלטה מתן שירבדיקות ותיאום מול ספקי התקשורת, 
 התקנות חדשות בהתאם למחירון קבוע מראש. עמדות עבודה וול

  
זמין שדרוגי אתרים או התקנות  אין המזמין מתחייב לה 1.3בהמשך לסעיף  1.4

 . בשירותי התחזוקה  חדשות מהקבלן הזוכה
  

פריסת חיווט, צנרת ותעלות  הצעת המחיר תכלול את כל העבודות הנדרשות,  1.5
 . המבוקשת  מערכת ההקלטההתקנת ועזרים נלווים לצורך  התקנת האלמנטים ל

  
שהותקנה  ההקלטה מערכת אתרי הקצה והמצלמות, הצעת המחיר כוללת מיפוי  1.6

כפי  ה ועמדות הצפיי , קיר מסך ותוכניות חיבורים של המערכת על כל מרכיביה
  .  )  AS MADE(תוכנית    בעירייהשהותקנה  

  
יהיו מערכות מוכרות של יצרנים/יבואנים מוכרים ובעלי    המוצע המערכת והציוד  1.7

  מוכח בישראל.  ניסיון

  

 מטרות הבקשה כפי שיוגדרו במסמך זה  .2
 

קבלת הצעות מחיר לצורך ביצוע תחזוקה שוטפת לכלל המצלמות המפוזרות   2.1
 . , לתוכנת ההקלטה ועמדות הקליינט ובאתרי העירייהבמרחב הציבורי 

החלפת מצלמות ואביזרים נלווים ו/או התקנות  / לשדרוג קבלת הצעות מחיר  2.2
 חדשות כפי שיפורט בכתב הכמויות 

 
 

 הגדרות ומושגים :  .3

 יהוד מונוסון עיריית  –  או "העירייה" "המזמין"  3.1
  

 חברה/עוסק מורשה אשר מגיש הצעה לבל"מ זה. – "המציע"  3.2
  

 מציע אשר הצעתו אושרה וקיבל הזמנה/צו התחלת עבודה.  – "הקבלן"  3.3
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 ותוכנת ההקלטה  , עמדות העבודה מערך המצלמות – ת" ו"המערכ 3.4

  
 פתרונות אבטחה טכנולוגיים.  O.L.Sחברת  – "היועץ"  3.5

  
מבצעיות כפי  הממונה מטעם העירייה לקבלת המערכות עובדות ו – "מפקח"  3.6

 שנדרשו במסמך זה. 
  

התקופה המוגדרת במסמך זה בה הקבלן יספק שירות   –"אחריות ושירות"  3.7
תיקונים, הדרכות ותחזוקה בעבור המערכות שהתקין כולל תיקונים והחלפת  
אביזרים או רכיבים לא תקינים ללא תמורה נוספת מעבר למחירים הנקובים  

 ות. בהצעת המחיר שאושרה או בהסכם ההתקשר
 

 : עמידה בלו"ז שלבי ההתקנה .4
  

בחוזה ההתקשרות מולו ועליו לדאוג כי הציוד,  מתחייב ללו"ז שסוכם  הקבלן  4.1
חומרי ההתקנה יעמדו לרשותו בכדי לעמוד בלו"ז ההתקנה, לא יתקבלו עיכובים  

בשל חוסר כוח אדם או בעיות אספקת הציוד המאושר, כל חריגה מהלו"ז ללא  
מהמזמין תגרור קנסות לפי המוגדר בחוזה ההתקשרות של  אישור כתוב 

  המזמין. 
 

הקבלן מצהיר ומאשר כי עליו לתגבר את צוותי העבודה לעמידה בלוח הזמנים   4.2
התקנות  שהוגדר ע"י העירייה וכי ידוע לו שכל חריגה מהלו"ז שנקבע לסיום 

  ום לכל י₪  1000של לשביעות רצונה של העירייה תגרור קנס  חדשות  וקבלתם  
חריגה עד לקבלת העבודה לשביעות רצונה של העירייה ובהתאם למפורט  

 באפיון זה. 
  

למזמין יש את הסמכות לדרוש מהקבלן לתגבר את היקף הטכנאים העובדים   4.3
באתר או כל אמצעי ביצוע אחר במידה והוא רואה שייתכן עיכוב בלוח הזמנים  

  שהוגדר מראש. 
  

להודיע לקבלן על הפסקת עבודתו בשטחי  המזמין שומר לעצמו את הזכות  4.4
המזמין באם הקבלן המבצע לא עמד בלוחות הזמנים שהוגדרו או לא סיפק את  

הציוד ו/או השירותים הנדרשים , ההחלטה לגבי עמידה בלו"ז או בתנאי המפרט  
והשירותים המסופקים תהייה על דעת המזמין בלבד ובהתאם לסיכום מול  

 . הקבלן המבצע
  

יב לתאם מול המזמין או מי מטעמו כל עבודה חריגה שמתבקשת לו  הקבלן מתחי 4.5
לביצוע העבודה כגון: חפירות, עבודה בגובה התקנות ציוד על עמודים או קירות,  
חציבות, קדיחות השלמת חיווט ע"י צנרת חיצונית/פנימית, או כל התקנה שיכולה  

  לגרום לשינוי במבנה. 

ההקלטה במוקד העירוני והתקנות   מערכת תחזוקת לגם  הנחיות אלו מתייחסות   4.6
  חדשות באם הוזמנו ע"י המזמין 
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 שמירה על כללי הבטיחות  .5
  

שכל עובדיו    הקבלן יקפיד לעבוד לפי כללי הבטיחות הנהוגים במקום וידאג 5.1
ע"י נציגי המזמין או נציג מטעמו    כל אתרשל  והביטחון יתודרכו בנוהלי הבטיחות 

תוך שמירה על כללי הבטיחות  זהיר נקי ומסודר  באופן  ויבצע את עבודתו 
 . ועל בטיחות עובדיו הנהוגים לפי אופי ההתקנה והביטחון

  
הטכנאים   כיבמקרה של עבודות בגובה על הקבלן המבצע לצרף אישורים  5.2

  הדרכה לעבודה בגובה.  ו עברהעובדים באתרים מטעמו מורשים ו
  

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שבמקרה של חריגה מכללי ההתנהגות הנהוגים באתר   5.3
חות רשאי המזמין או בא כוחו לעצור את עבודת  יאו אי שמירה על כללי הבט 

  . הקבלן ואף להפסיק את עבודתו  
  
  

  תקנים .6
  

ומקום  לאופן הציוד    הרלוונטייםופק לאתר יעמוד בכל התקניים מס כל הציוד ש 6.1
התקנתו, התקנת הציוד תהייה בהתאם להנחיות משרד התקשורת, תקני מכון  

 לכל אופי התקנה  רלוונטייםהתקנים הישראלי ותקנים בינלאומיים 
  

 . ישראלי או אירופאי   אמריקאי אוכל הפריטים שמותקנים יהיו בעלי תו תקן  6.2
  

שקיימת ויעמדו   האחרונהלאתר יהיו בגרסה כל האביזרים והמערכות שיסופקו   6.3
  . CEבדרישות 

  
  )IP66   כל הציוד שמותקן בחוץ יותאם לפי תקן התקנה חיצוני (מינימום תקן  6.4

 תשתית, כבלים ומצלמות ולפי דרישת הלקוח.  כולל ארונות ריכוז חיצוניים, 
  

מנ"מ יותקנו בהתאם לחוק  מערכות חיבור לרשת החשמל ו/או עבודות תשתית ו 6.5
 . שמלהח

  
 . EN 5013:0-7עמידה בתקן למערכות בטחון  6.6

  
 חסינות בפני שדות אלקטרו מגנטיים  EN55020תקן  6.7

  
 . יש לשמור על כל תקני הבטיחות בזמן ההתקנה   6.8

  
 . תקנים נוספים מוגדרים במפרט הטכני המצורף  6.9

  
במקרה בו מצא המזמין או בא כוחו בשלב ההתקנה או לפני מסירת העבודה   6.10

אביזר או תשתית שאינם מותקנים כראוי, באחריות הקבלן לתקן ו/או להחליף  
  את התשתית או הציוד באופן מיידי לפי הוראת המזמין או בא כוחו. 
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 טיב החומרים והציוד :  .7
  

מהחדשים ביותר שבקו הייצור  טיב החומרים והציוד שייעשה בהם שימוש יהיה  7.1
מאיכות מעולה המתאימה לתנאי הסביבה בה מותקן  ו של היצרן/ספק הציוד

 הציוד, כל המוצרים המותקנים צריכים להיות מאושרים ע"י המזמין או בא כוחו. 
  

פרטים הינם  טיב ואיכות החומרים והמוצרים המסופקים כמוגדר בדרישה ובמ 7.2
באחריותו המלאה של הקבלן המבצע ואישור המוצרים ע"י המזמין אינו גורע  

 במאומה מאחריותו של הקבלן. 
  

ציוד שלא יאושר על ידי המזמין טרם התחלת העבודה או במהלכה יוחלף במידי   7.3
 ע"י הקבלן ללא עלות נוספת או חריגה מהצעת המחיר שהגיש. 

  
לאה לדרישת המערכת שהוצעה ולדרישת  כלל הציוד שיוגש יעמוד בהתאמה מ 7.4

המזמין, הקבלן יעמיד לרשות המזמין את כל המידע הטכני שיידרש ע"י המזמין  
 במידה וייתבקש. כולל הוכחת יכולת של הפריטים, מצלמות ו/או המערכת 

  

 אחריות לניקוי פסולת ולנזקים  .8
  

  
הקבלן לסיים  הקבלן מתחייב במהלך עבודתו לדאוג לסביבה נקייה, באחריות  8.1

את יום ההתקנה רק לאחר ביצוע ניקיון שאריות ופסולת והבאת האתר למצבו  
 קודם התחלת עבודת הקבלן. 

  
הקבלן אחראי לשלמות המבנים, מתקנים, גדרות וכל ציוד הנמצא באזור עבודתו   8.2

במקרה של ביצוע קדיחות או חציבות באחריות הקבלן לסתום בחומר  לרבות  
 שיצר. מתאים כל חור או פתח 

  
במקרה של עבודות במבנים מאוישים, באחריות הקבלן לתאם  את זמן ביצוע   8.3

העבודות אל מול אגף הביטחון בכדי למנוע הפרעה למהלך העבודה או  
הלימודים (במוסדות חינוך) בהיבט של הקמת רעש ושמירה על הבטיחות  

  במהלך ביצוע העבודות. 
  

 . תרים חדשים)(במקרה של התקנת א  ואופן ביצועהתחלת עבודה  .9
 

,  לפני התחלת העבודה בפועל  ו התקנת אתרים חדשים או שדרוג אתרים ב 9.1
לקביעת מיקומי אלמנטים ותוואי התשתית   לבצע סיור באתר הקבלן מחויב 

 למציאות הקיימת בשטח.  ולהגיש תוכנית עבודה המותאמת   הנדרשת
  

סטייה  המזמין הינו הגורם היחידי שרשאי לאשר לקבלן הזוכה כל שינוי או  9.2
, למען  או מה שנקבע בסיור המקדים  מתוכנית העבודה המקורית שהגיש הקבלן 

הסר ספק כל העלויות הכרוכות בשינוי תוכנית העבודה המקורית של המציע יהיו  
 על חשבונו של הקבלן המבצע.  

  
 . על הקבלן לתאם את עבודות ההתקנה והביצוע אל מול המזמין ו/או נציגו  9.3
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בכל אתר, כל העבודות  העבודה תתבצע ע"פ נהלי הבטיחות ונהלי העירייה   9.4
יבוצעו תוך זהירות מלאה ומינימום הפרעה לעבודה השוטפת האתרים או  

 הלימודים במוסדות החינוך. 
  

בשטח ויוודא כי הציוד שהותקן עונה  לאחר סיום העבודה יבצע הקבלן בדיקות  9.5
הנדרשים במוקד   ם על דרישות המזמין והמפרט הטכני וכי מתקבלים כלל החיוויי

 עירוני. ה
  

לקראת סיום ההתקנה יתאם הקבלן עם המזמין מועד למסירה ראשונית,   9.6
הכוללת התאמת    ראשונית של המערכתבמעמד מסירה זה תתבצע בדיקת 

אמה לכתבי הכמויות והפריטים שהגיש הקבלן  הציוד המותקן לנדרש כולל הת
  . ובהתאם למפורט בהמשך   לאישור 

  
  (שלשה חודשים)  ו/או אתרים חדשים  של מערכת ההקלטה תקופת ההרצהבזמן  9.7

הקבלן ייתן מענה לכל שאלה של נציגי המזמין לעניין הפעלת המערכת או  
ובסמוך לסיום תקופת ההרצה יתאם הקבלן אל מול המזמין ביצוע  בה  השימוש 

הדרכה מלא למשתמשי המערכת, ההדרכה תתבצע בהתאם לספר הוראות  
 שיסופק ע"י הקבלן. (בעברית)  ההפעלה 

  

 הנחיות כלליות לגבי חיווט והתקנה   .10
  

הקבלן מתחייב כי התקנה ופריסה של חיווט וכבילה מכל סוג שהוא תתבצע רק   10.1
מאביזר הקצה  (פנימית) או מריכף  (חיצונית) בתוך תעלות סגורות, צנרת מרירון  

, באחריות הקבלן לספק ולהתקין את כל  או קופסאות הריכוז ועד לתעלות הרשת 
תם הוא פורס כולל  תשתיות הצנרת ו/או תעלות סגורות לכל סוגי החיווט או

 חיבור למסכים ולשאר האלמנטים במערכת שמצריכים חיבור קווי. 
  

במקרה של חיבור אביזרי קצה בהתקנה פנימית תועבר הכבילה בתעלות   10.2
סגורות, יש להתקין את התעלה בצורה ישרה וסימטרית ולוודא כי התעלה  

 מחוזקת ומקובעת לכל אורכה. 
  

, עיגון התעלה  רחבותותקנו תעלות במקרה של העברת כבילה בתוך מבנה י 10.3
ס"מ, גודל התעלה יתאים לכמות החיווט   50לקיר יתבצע במרווחים של 

 מקום עודף    20%+ הנדרשת בעבודה זו  
  

בצנרת מרירון  בהתקנה על קירות חיצונים (לפי אישור מראש) תועבר הכבילה   10.4
ס"מ,   50עמידה בתנאי חוץ, עיגון התעלה לקיר יתבצע במרווחים של   שתהייה

 . מקום עודף 20%זו + גודל התעלה יתאים לכמות החיווט הנדרש בעבודה 
  

בהתקנה חיצונית כדוגמת התקנה לאורך גדר, התקנה על עמודים וכד' יש   10.5
בקווים    יהיהלהשחיל את הכבל בצינור מרירון בקוטר מתאים, תוואי הכבל  

בקוטר   PVCאנכיים  או אופקיים, אין לבצע כיפופים בצנרת יש להשתמש בזוויות  
מתאים לצינור ההשחלה, יש להשתמש בקופסאות מעבר מתאימות לתנאי חוץ  

ס"מ באופן כזה שימנע   50בחיבור הצנרת, יש לחזק את צינור המרירון כל 
 "צניחה" עתידית של הצינור. 
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תוואי פריסת הכבלים ולוודא כי הוא יכול להעביר את   באחריות הקבלן לבדוק את  10.6

התשתיות באופן נסתר, על הקבלן לאשר את תוואי העברת כלל החיווט  
 והתשתיות אל מול המזמין או מי מטעמו. 

  
במקרה של העברת תשתיות ברצפה צפה או בתקרה דקורטיבית יש להעביר   10.7

רטיבית יש לקבע  את הכבילה בצינור מריכף חסין אש, במקרה של תקרה דקו
 את הצינור לתקרה העליונה ובמקרה של רצפה צפה לתחתית הרצפה. 

  
כלל העברת החיווט יתבצע באופן מוסתר מתחת לרצפה צפה ו/או תקרה כפולה   10.8

ו/או בתוך הקירות מתעלות הרשת ועד לאביזר הקצה, ובין שאר האלמנטים  
רת גלויים לעין  המצריכים חיווט קווי, לא תתקבל כבילה והנחת תעלות או צנ

  בהתקנה פנימית. 
  

במקרה בו תנאי השטח אינם מאפשרים העברת תשתיות נסתרת, על הקבלן   10.9
לעדכן את המזמין ולקבל אישור להתקנת צנרת או תעלות חיצוניות לפי תוואי  

 שייקבע על ידי המזמין. 
  

רזל  במקרה של שימוש באביזרי מתכת בהתקנה חיצונית יש להשתמש בב 10.10
 למניעת הצטברות חלודה. מגלוון 

 
באחריות הקבלן להתעדכן בכל התקניים הרלוונטיים לעבודות הכבילה   10.11

 . והתשתית המבוצעות על ידו באתר 
  

אביזרים הדורשים כבל גידים יש  חיבור בהעדר הנחייה אחרת מצד המזמין,  10.12
,  או שוו"ע מאושר 6005תוצרת טלדור דגם  כבלים גידים שזורים  ב להשתמש 

יותאם למרחק ההתקנה ולאספקת הזרם הנדרשת ממנו באופן   קוטר הגידים 
 כזה שלא יתבצע ניחות על הכבל. 

  
חיבור האלמנטים במערכת התקשורת  בהעדר הנחייה אחרת מצד המזמין,  10.13

  8כבל תקשורת , מאושר או שוו"ע  מתוצרת טלדור יתבצע ע"י כבלים  והמצלמות 
נפרד לכל זוג, הכבל יהיה בעל תו תקן מטעם מעבדה   בסיכוך מיילר AWG23גיד 

מסדרת כבלי   CAT 7A STPמוסמכת המעיד על עמידת הכבל בדרישות תקן 

GIGA   1000ומותאם לעבודה בקצב של MHz   מעטה הכבל יהיה מסוגHFFR  ,
 . בהתקנות חיצוניות יש להשתמש בכבל רשת חיצוני שחור 

  
קופסת חיבורים ו/או ארון חיבורים,  בכל מקרה של חיבור כבילה או צנרת ל 10.14

נקודת החיבור תהייה בתחתית קופסת החיבורים או ארון החיבורים למניעת  
 חדירת מים לצנרת ו/או לארון ו/או קופסת החיבורים. 

  
בכל מקרה של חיבור צנרת או כניסה/יציאה לארון/קופסת חיבורים נדרש   10.15

ור ולקוטר הכבל שבו  להשתמש במחבר אנטיגרון יעודי לקופסא ומותאם לצינ
 . משתמשים 

  
יש להשתמש בקופסת חיבורים מתאימה בגודלה לכמות החיבורים שבתוכה,   10.16

 . מגודל הקופסה  70%  -בכל מקרה לא ינוצלו יותר מ
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בהתקנת אביזרים בארון ו/או קופסת חיבורים יש לוודא מצד אחד את אטימות   10.17

אוויר למניעת מצב של חימום  הארון/קופסת החיבורים ומצד שני לאפשר זרימת 
 יתר לאביזרים המותקנים בארון/קופסת החיבורים. 

  
כלל המוצרים אותם הוא מתקין  באחריות הקבלן לחבר ולבדוק תקינות הארקות ל 10.18

 . תקן הישראלי לפי ה
  

יש לבצע הפרדה מוחלטת בין פריסת כבלים לתקשורת לכבלי מתח למניעת   10.19
 הרשאות והפרעות חשמליות. 

  
יחוברו באופן מקצועי ובאופן כזה שתהייה חפיפה מלאה בין  כל המחברים   10.20

המחבר למעטה ההגנה של הכבל מכל סוג שהוא למניעת הפרעות ורעשים ויוגנו  
  . בצורה כזו שתמנע אפשרות לקצרים ומגעים

  
חיווט ארונות התקשורת וריכוזי כבלים יתבצע באופן מסודר וצפיפות כבלים גבוה   10.21

לא יבוצע חיבור ישיר של  לחסכון במקום תוך השארת מרחב עבודה ונוחות,  
כלל  הכבילה למערכות השונות אלא רק דרך פאנל חיבורים בארון ומגשרים,

ונוח שניתן יהיה  החיווט שיוצא מכל מכשיר בארון התקשורת יאוגד באופן מסודר 
לקרוא את הסימון עליו ויאפשר מתן שירות עתידי והתמצאות מהירה בארון  

  . התקשורת
  

חיבור כבלים יהיה באמצעות הלחמה בלבד (גם במקרה של חיבור מהדקים), כל   10.22
 ר ימוגן ויבודד ע"י שרוול מתכווץחיבו 

  
  במקרה של החלפת תשתיות, שדרוג או החלפת ציוד קיים באחריות הקבלן  10.23

 לפרק את החיווט הישן ו/או הציוד הקיים ולהעבירו באופן מסודר למזמין. 
  

כלל הנחיות החיווט הינם חלק משכלול המחיר שניתן ע"י הקבלן בהצעת המחיר   10.24
 . ולא יידרש חיוב נוסף על הנחיות אלו 

  

 הנחיות לגבי סימון ושילוט  .11
  

חיבורים, ריכוזי תקשורת,  הקבלן ידאג לסימון כלל ארונות התקשורת, ארונות  1.1
נתבים, נקודות קצה, כבלי נחושת, מצלמות, כבלי התראת פריצה וכלל  

 האלמנטים המותקנים על ידו. 
  

כלל אמצעי השילוט יהיו כלולים בהצעת המחיר לרבות סימון אביזרים, שרוולים,   1.2
 . בקליט, אזיקונים וכד' 

  
ששיטת השילוט תובא  ובלבד  הספק ימליץ על שיטת השילוט כפי שנהוגה על ידו   1.3

, סימון מצלמות הגדר יהיה דומה ובאותו הגודל של השילוט  לאישור המזמין 
 שקיים כיום בשטח. 

    
שילוט אביזרים כגון מחשבים, נתבים, ארונות תקשורת וכד' יתבצע ע"י שלט   1.4

בקליט בעל רקע בצבע אדום וחריטת הכיתוב בצבע לבן, השילוט יקובע על  
 . יתן יהיה לקלף אותו ידנית מהאביזרהאביזר באופן כזה שלא נ 
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ס"מ לפני כניסתו לארון באמצעות שרוול   10כלל החיווט שנכנס לארון יסומן כ  1.5

מתכווץ בחום ובאופן כזה שיהיה ברור בולט וקריא לצורך בהפרדת קבוצות  
כבלים לאיתור הסימון, ארונות התקשורת יסומנו גם בחזית וגם בחלקו האחורי  

 . הסימון לא יהיה על חלקים פריקים של הארון של הארון, 
  

קצותיו (חדר התקשורת ואביזר הקצה )באמצעות פתקית    2כל כבל יסומן ב  1.6
PVC    עם שרוול מתכווץ שעליה יסומן הכבל, הסימונים יהיו קריאים ברורים

 ובלתי מחיקים וזהים במספורם למספור אביזר הקצה אליהם הם מחוברים. 
  

סומנו בשני קצותיהם במספור רץ, יש להפריד ע"י  כל המגשרים במערכת י  1.7
  . צבעים שונים בין סוגי המגשרים

  
שקעי הקצה של נקודות התקשורת יסומנו בשלט פלסטי חרוט, גודל השלט   1.8

 . יותאם לגודל האביזר ובלבד שיהיה ברור גלוי וקריא
  

 זהים לסימונים שיופיעו בתיק האתר. סימון התשתית והציוד יהיו  1.9
 

 . א תתקבל שיטת סימון ע"י מדבקות מכל סוג שהוא בשום מקרה ל  1.10
  

כלל הנחיות הסימון ושילוט הינם חלק משכלול המחיר שניתן ע"י הקבלן בהצעת   1.11
 המחיר ולא יידרש חיוב נוסף על הנחיות אלו. 

  

 תנאי סביבה .12
  

 +   °45 ~  °0כלל הציוד המותקן בהתקנה פנימית יעבוד בטווחי טמפ'   12.1
  

 +   °55 ~  -  °10יעבוד בטווחי טמפ' חיצונית כלל הציוד המותקן בהתקנה   12.2
  

 . בהתקנה פנימית/חיצונית  90%-  10% עמידה בתנאי לחות בטווח 12.3
  

 .EMI, RFIהמערכות יהיו מוגנות מרעשים הנובעים מהפרעות  12.4
  

   . U.Vהאלמנטים המותקנים בהתקנה חיצונית כולל כבילה חיצונית יהיו מוגנים  12.5
  

כלל האביזרים והכרטיסים המותקנים בארונות ו/או בקופסאות חיבורים יותקנו   12.6
 . באופן כזה שיאפשרו גישה נוחה וקלה למתן שירות 

    
קנים בהתקנה חיצונית ובמיוחד המצלמות יהיו מוגני ברק  כל המוצרים שמות  12.7

דרך הגנת מתחים, הגנת הברק תהייה גם לאמצעי התקשורת וגם למתחים,  
ופורקי ברק על הציוד    מגני במקרה בו אין הגנת ברק מובנית במוצר הקבלן יתקין 

והתשתית, באחריות הקבלן למנוע כשל תקשורתי או חשמלי במוצר או בתשתית  
 . או עליית מתח הרשת  ת פגיעת ברקבעקבו
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 והתקנות חדשות  לשדרוגים תכולת האחריות והתחזוקה הנדרשת .13
  

  24הינה ל  לשדרוגים והתקנות חדשות תקופת האחריות הנדרשת ע"י המזמין  13.1
 .  ו/או שדרוג והחלפת מצלמה  ההתקנותחודשים מיום קבלת אישור סופי של 

  
, ביצועי  אחריות על ביצועי המערכת הכולליםהאחריות שתינתן ע"י הקבלן כוללת  13.2

ושלמותם כפי שהוגדרו במסמך זה למשך כל  המצלמות ואביזרים משלימים 
בביצועי  נדרשים במקרה שתתגלה ירידה שינויים ביצוע  תקופת האחריות, כולל 

 ה שסוטה מהמוגדר במסמך זה. יומרכיב המערכת
  

תשתיות,  מצלמות, ים,  האחריות שניתנת ע"י הקבלן כוללת גם את כל האמצע 13.3
צנרת, , ספקי כוח, סוללות, אמצעי עזר ויתר רכיבי המערכת שהותקנו ו/או  

סופקו על ידו (כל אחד בנפרד וכולם יחד), במקרה של תקלה באחד מרכיבי  
המערכת או בפעולת המערכות באחריות הקבלן לתקן ו/או להחליף (בחדש) את  

 הרכיב התקול או התשתית ללא תמורה. 
  

יהיה בהתאם לזמני התגובה  ן רכיב, מערכת או אלמנט המחובר למערכת  תיקו  13.4
 כפי שיוגדר בהמשך. 

  
תקלה חוזרת (לאחר תיקון שבוצע ע"י הקבלן) במערכת או באלמנט  במקרה של  13.5

 יוחלף החלק התקול בחדש.  המחובר אליה
  

במקרה של תקלות תוכנה או צורך בביצוע עדכון תוכנה ו/או שדרוג למערכת או   13.6
רכיבי המערכת באחריות הקבלן להתקין את הגרסה העדכנית ביותר הקיימת  
למוצר כולל התקנת הגרסה על שאר האלמנטים המחוברים למערכת במידה  

 . כחלק משירותי התחזוקה החודשיים  וקיימים 
  

מקרה של  שאלות ו/או  ב המזמיןהקבלן ידאג לתת תמיכה טלפונית לנציגי  13.7
 ת וללא תשלום נוסף. תקלות לאורך כל תקופת האחריו

  
הקבלן מתחייב לאספקת שירות חלפים ותיקונים למערכת ושאר מרכיביה   13.8

שנים, במידה ולא ימצאו חלפים יוחלף החלק התקול בחדש וזאת   7לתקופה של 
 מבלי לפגוע ביכולות המערכת. 

  
הפיקוח על העבודה מטעם המזמין ואישורה אינו גורע מאחריותו הבלעדית של   13.9

 לאורך כל תקופת האחריות. הקבלן  

  

  טכנאי שירות וטיפול בתקלותזמינות  .14
  

נציג שירות מטעם הקבלן יגיע לאתר במסגרת לוחות הזמנים המוגדרים לתקלות   14.1
י עד לתיקון  במסמך זה ויפעל מידית לטיפול בתקלה ברציפות ובאופן מקצוע

 . התקלה והשמשת המערכת 
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תזכה למענה   13:00לשעה  הודעה על תקלה ו/או קריאת שירות שנשלחה עד  14.2
 והגעת טכנאי באותו היום. 

  
תזכה למענה   13:00הודעה על תקלה ו/או קריאת שירות שנשלחה לאחר שעה   14.3

 והגעת טכנאי בבוקר יום המחרת. 
  

 . 08:00-18:00לצורך טיפול בתקלות, הגדרת המזמין ליום עבודה בשעות הינו  14.4
  

)    18:00במידה והקבלן לא הצליח לטפל בתקלה עד לסיום יום העבודה ( שעה   14.5
ימשיך הקבלן בטיפול בתקלה בבוקר יום המחרת עד לסיום הטיפול בתקלה  

 . והשמשת המערכת לשביעות רצון המזמין 
  

למזמין עומדת הזכות לדרוש מהקבלן הגדלת צוות הטכנאים ו/או שעות העבודה   14.6
 . אינו שבע רצון מקצב טיפול הקבלן בתקלהבמידה והמזמין 

 
,   08:00-18:00הקבלן ייתן שירות טיפול ומענה מלא בכל ימות השבוע, ימי חול  14.7

 . 13:00יום שישי וערבי חג עד השעה 
  

הודעה על תקלה ו/או בקשה לקריאת שירות שנשלחה ביום שישי או בערב חג   14.8
 בת או החג. תזכה למענה בבוקר יום העבודה הראשון שלאחר צאת הש 

  
 . ימי חול המועד נחשבים כימי עבודה רגילים לצורך מתן השירות  14.9

  
  

 סודיות  .15
  

הקבלנים המציעים ומי מטעמם מתחייבים לשמור על סודיות המסמכים, תוכניות   15.1
וכל חומר הנוגע לבקשת העבודה שנמסר להם ע"י המזמין או באי כוחו, אין  

ניות או מבנה האתרים והיקף  למסור מידע לגורם שלישי מכל סוג שהוא על התוכ
 העבודה המתבקשת. 

  
היות ומדובר בתכנון בטחון, שימוש או העברה של התוכניות או המפרטים יכולה   15.2

לחשוף את המזמין  ואת מערך האבטחה שלו ועל כן חל איסור מוחלט להעתיק  
או לשכפל או להעביר את תכולת המכרז, האפיון, התוכניות או כל דבר אחר  

 שקשור למכרז זה בין אם קיבל במדיה מגנטית או בהארד קופי. 
  

הקבלן מתחייב לא להעביר מידע הקשור בהתקשרות מול הקבלן או כל מידע   15.3
אחר הקשור לפעילות המזמין בין הגיע לידיעת הקבלן בשלב הצעות המחיר או  

 בעת ביצוע העבודה הנדרשת. 
  

באחריות הקבלן לוודא כי כל עובדיו קבלני המשנה שלהם יש נגיעה בבניית   15.4
 סודיות שפורטו בפרק זה. ההצעה או בהתקנה ישמרו על כללי ה

  
במסגרת הגשת הצעת המחיר מובהר כי הקבלן מתחייב להחזיר למזמין את כל   15.5

המסמכים או מדיה מגנטית שקיבל מבלי שצילם או העתיק או השאיר ברשותו  
 מאום. 
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  הגשת הצעת מחיר   -  2פרק  

 אופן התמחור ותכולת המחיר המוצע  .1
  

ת  ו, עיין במפרט הטכני הבין את דריש במוקד העירוני הקבלן מצהיר כי ביקר  1.1
הלקוח ומורכבות העבודה והאינטגרציה הנדרשת וביכולתו ליישם את העבודה  

על כל מרכיביה לשביעות רצון המזמין, כמו כן הקבלן מצהיר כי לקח בחשבון את  
על כל אביזריה   ההקלטה במערכת   לייצוב אותו הווידאו המתקבליםכל הנדרש 

מצוינות במפרט זה  וכל המרכיבים והעבודות הנדרשים ע"פ הדרישות הטכניות ה
 ולהשגת המטרה שהוגדרה ע"י המזמין. 

  
המצוינים בכתב הכמויות יכללו  לשדרוגים ו/או התקנות חדשות מחירי הפריטים   1.2

התקנה, חיבור והפעלה, תיעוד והגשת ספרי מערכת, סימון, מיפוי והגשת  
תוכניות סכמתיות של המערכות המותקנות ואופן חיבורם למערכות קיימות,  

, הדרכות והסמכת עובדי המזמין, שירות ואחריות לתקופה בה הוגדר    ביטוחים
, שילוט על הימצאות מצלמות  במפרט או בכתב הכמויות, מיסים ישירים ועקיפים 

וכל מה שיידרש להפעלתו התקינה של הפריט כיחידה עצמאית וכחלק  באתר 
 מכלל המערכת על כל הפונקציות שפורטו במפרט הטכני ובתיאור העבודה. 

  
במקרה בו יותקן פריט או תוכנה או מערכת או כל אביזר הדורש רישיון, המחיר   1.3

 שהוצע יכלול את כל הרישיונות הנדרשים ועל הקבלן לצרף את הרישיונות. 
  

שיוצעו יכללו אחריות ותחזוקה של    לשדרוגים/והתקנות חדשות המחירים  1.4
  ודשים ח  24לתקופה של המערכת שהותקנה (תוכנה וחומרה) על כל פריטיה  

 מרגע קבלת אישור סופי על קבלת המערכת מצד המזמין.  
  

מצד המזמין לא תתקבל חריגה משום סיבה שהיא מהצעת המחיר לקבלת   1.5
המערכת המושלמת, התמורה בעבור ביצוע מלא ומושלם של דרישת המזמין  

יהיה המחיר הסופי והכולל שמצוין בהצעת המחיר ובהזמנת העבודה של  
יב כי הצעתו כוללת את כל החומרים הנדרשים להשלמת  המזמין, הקבלן מתחי 

העבודה גם אם לא נכללו בכתב הכמויות המקורי עד לקבלת אישור סופי ומסירת  
 המערכת למזמין. 

  

  הצעת מחיר  למילוי הנחיות .2
 

כתב הכמויות מתייחס למרכיבי המערכת המרכזיים, במקרה של צורך בפריטים   2.1
צנרת, כבל גישור ואמצעים אחרים הנדרשים  משלימים, מתאמים, מתגים,  

להפעלת רכיב המערכת המרכזי ואינם מופיעים כסעיפים בכתב הכמויות,  
 מחירם ישוקלל בסעיף מרכיב המערכת המרכזי . 

  
  שיגיש מעת לעת עבור התקנת אתרים חדשים  המציע יצרף להצעת המחיר 2.2

טבלה המפרטת את הפריטים המוצעים על ידו כולל יצרן ודגם הפריט לאישור  
ע"פ כתב  המזמין, רשימת הפריטים תכלול את כל הציוד שיותקן בשטח,  

בתוספת פריטים משלימים או ציודי עזר להשלמת הפרויקט שלא נכללו    הכמויות
על  בכתב הכמויות, הקבלן מצהיר כי ידוע לו שלא תהייה  תוספת תשלום 

פריטים שלא נכללו בכתב הכמויות המקורי גם אם הם קריטיים להפעלת  
ובאחריות הקבלן לתמחר את עלותם בתוך מחיר הפריטים שמוגדרים  המערכת 

 . בכתב הכמויות
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ועזרים נלווים לצורך התקנת   הצעת המחיר תכלול את כל העבודות הנדרשות  2.3
 המצלמות והמערכת הנדרשת. 

  

ומתאמים מקוריים להתאמת התקנה אופקית על   מחיר המצלמה יכלול זרוע  2.4
ו מתאמים וקופסאות השקעה להתקנה  א/ הקיר או מרחיקים להתקנה בתקרה ו

הכול בהתאם לנקודת ההתקנה והגדרות   –בתקרה מונמכת/מינראלית/גבס 
 הצפייה כפי שיוחלט על ידי המזמין או מי מטעמו 

  
כולל הגשת ספרי    תקנויואו האתרים ש  הצעת המחיר כוללת מיפוי המערכת 2.5

 מערכת ותוכניות חיבורים של המערכת על כל מרכיביה כפי שהותקנה באתר. 
 

באחריות המציע לבדוק כי קיימים כלל האמצעים באתר לצורך השלמת עבודתו   2.6
ע"פ דרישת המפרט, כמו כן עליו לוודא כי הפתרון המוצע על ידו ניתן ליישום  

  ת מיוחדות מצד המזמין. בשטח ואין צורך בהכנו
  

אין אישור הפריטים ע"י המזמין או בא כוחו מסיר מהמציע את האחריות המלאה   2.7
לאיכות, טיב ואופן התפעול של כל פריט באופן עצמאי והמערכת בכללותה לפי  

 דרישת המפרט. 
  

בכל מקרה לא ישולם תשלום נוסף בעבור פריטים וציוד עזר להתקנות, כל ציוד   2.8
 המתומחר.  יחושב במסגרת העלות הכוללת של כל פריט בכתב הכמויותנדרש  

  
אין לציין בשלב הצעת המחיר כל הסתייגות ו/או תנאי לגבי יישום דרישת   2.9

המזמין, ציון של תנאים ו/או סייגים יפסול את ההצעה, במידה וקיימים  
טרם הגשת  הסתייגויות מצד המציעים לגבי יישום הדרישה, יעלו הסתייגויות אלו 

  הצעת המחיר. 

 הגשה ושאלות הבהרה.  .3
  

  ואת שירותי התחזוקה   העבודה בקשת  מורכבות את הבין כי  המציע מתחייב  3.1
  כל על   ליישום ניתנת העבודה שתוכנית ומצהיר  ממנו הנדרשת  האינטגרציה 

  לבצע  מקצועי מספיק ויכול  הוא  כי מתחייב  המציע המחיר הצעת מעצם, מרכיביה
לשביעות רצון הלקוח    TURN KEY PROJECTהעבודה בשלמותה בתצורה של  את

והמחיר המצוין בנספח כתב הכמויות הוא המחיר הסופי שיידרש ע"י הקבלן  
נוספים להשלמת   באלמנטים  צורך  ויהיה בכדי לסיים את העבודה, במידה

  .  על הקבלן מציע ההצעה יחולו   העלויות המערכת שלא תומחרו בהצעת המחיר 

המפרט   פ"ע  הלקוח  דרישת יישום   יכולת לגבי   המציע מצד הסתייגות של   קרהבמ 3.2
  טרם  הסתייגויותיו  את  יציין ויפרט  או תאימות המוצרים לביצוע הנדרש מהם, 

  לגבי  הסתייגויות יתקבלו   לא המחיר  הצעות  הגשת  בשלב , המחיר הצעת הגשת
 . הדרישה  של היישום  יכולת 

  
למזמין, למציע לא יהיו טענות מכל סוג שהוא כנגד  לאחר הגשת הצעת המחיר   3.3

המפרט או כל אחד מהמסמכים שצרף להצעתו וההתחייבויות הנדרשות ממנו  
 במכרז זה. 

  
בעצם החתימה על מכרז זה המציע מאשר כי הבין את הנדרש ממנו ליישום   3.4

במפרט זה וכי הוא ועובדיו מקצועיים דייה לבצע את העבודה והצעתו עונה על  
 המפרט הטכני.
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  לציוד קיים  שוטפים הוראות והנחיות למתן שירותי תחזוקה   –  3פרק  

  תיאור כללי  

פרק זה יכלול את כלל הדרישות לביצוע תחזוקה שוטפת של כלל המצלמות והאבזרים הנלווים  
  . 'א  והמצלמות המצורפת למסמך זה כנספחהקיימים ברחבי העיר ובהתאם לרשימת האתרים  

רים למערכת ההקלטה  בהמחו העירייה כחלק מתנאי בל"מ זה, הקבלן הזוכה יבצע סיור בכל אתרי  
מיפוי של כלל האביזרים והמצלמות המותקנות בכל  ולצורך בדיקת האתרים, ביצוע טיפול מונע, ניקיון  

ות  , סיסמא IPחיבור המצלמות לארון הריכוז, כתובות אופן   מיקום מצלמות, ארונות תקשורת,אתר ,
הוצאת מפת פריסה של   צילום והוצאת תרשים חיבורים לכל אתר , נ.צ של מיקומי מצלמותלכלל הציוד 

  וכד'. אתרים 

של מערכת    את כל הנדרש לפעולתן התקינהתחזוקה ו   ניקיון, טיפול מונע, חוזה השירות כולל 
רוני, במידה  של המצלמות וחיבורן לצפייה במוקד העי  עמדות)   4( סה"כ ההקלטה, עמדות הקליינט  

כגון: מצלמה,   קריטי  ובמהלך הבדיקה יימצא כי לא ניתן לתקן את התקלה ויש צורך בהחלפת רכיב 
יגיש הקבלן דו"ח למזמין ורק באישור המזמין יחליף את הרכיב בהתאם  וכד'  , ספק כוח נתב, ארון

  לתמחור הרכיב בכתב הכמויות וללא חיוב נוסף כחלק מהשירות השנתי. 

  FLIRשירותי התחזוקה השוטפים כוללים גם את תחזוקת מערכת ההקלטה מתוצרת  ספק, למען הסר 
  . המותקנות במוקד העירוני ובמשרדי אגף הבטחוןועמדות העבודה 

שירותי התחזוקה אינם כוללים את תשתית הלינקים האלחוטיים של העירייה, במקרה שנמצא על ידי  
  מחויב לא בציוד המותקן באתר או במוקד העירוני, הקבלן  כי התקלה מקורה בלינקים האלחוטיים ו 

ונותני  הקבלן לשתף פעולה עם החברה שנותנת את שירותי התחזוקה למערך הלינקים האלחוטיים  
בכל מקרה של מחלוקת לגבי מקור התקלה,    .הבעיהעד לפתרון   ובזק) SMBIT( שירות אחרים 

  המפקח יכריע לפי שיקול דעתו הבלעדי. 

  הוראות והנחיות טכניות למתן שירותי התחזוקה    3.1

האתרים   יבצע סיור קבלה בכלמובהר בזאת כי עם קבלת הודעת הזכייה, הקבלן הזוכה    . א
ימי    30ולא יאוחר מ   ובמוקד העירוני לצורך בדיקה ומיפוי כפי שהוגדר בדרישות העירייה

מועד המסירה,  ב  AS ISהציוד תהייה במצב  קבלת  , עבודה מיום חתימה הסכם התחזוקה
 . מאותו הרגע יהיה הקבלן אחראי לתקינותו ופעילותו המלאה של כלל הציוד שנמסר לו

  
לצורך עמידה בהתחייבויותיו לא תינתן לקבלן כל תמורה נוספת מעבר לתמורה המשולמת    . ב

לקבלן לפי חוזה התחזוקה שנקבע, לקבלן לא יהיו טענות או תביעות כנגד המזמין לרבות  
נזקים או חוסרים של ציוד באתרים, באחריות הקבלן לוודא את מצב המערכת  תקלות, 

  ותקינותה בסיור הקבלנים המקדים. 
  

על חשבונו על מנת לעמוד    טיפול מונע, הגדרות וכד'הקבלן יהיה אחראי לבצע כל עבודה,   . ג
בהתחייבותו לתקינותו והפעלתו של הציוד שנמסר לאחריותו ולתקינותה המלאה של כלל  

  . מרכיביה כת על כל המער
  

במסגרת שירותי התחזוקה יהיה הקבלן אחראי לבצע עבודות של אחזקה מונעת להבטחת    . ד
במידה  פעולה רציפה ותקינה של המצלמות וקבלת אותות החוזי והקלטתם במוקד העירוני,  

נותנת השירות לעירייה עד   SMBITמקורה בלינק האלחוטי יערב את חברת  הבעיה וימצא כי 
  24/7/365נועדה להבטיח פעולה רציפה של המצלמות תחזוקת האתרים לפתרון התקלה, 

  וכלל האביזרים המותקנים באתר.  
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שירותי התחזוקה והתמורה שתשולם בגינם כוללים את כל העבודות והפעולות הנדרשות    . ה

לצורך תחזוקת המערכת ושמירה על מבצעיות המערכת, שירותי התחזוקה אינם כוללים  
במקרה של תקלה המצריכה החלפת מצלמה או   שלא הותקן ע"י הזוכה,  אחריות על ציוד ישן

אביזר , תשולם לקבלן תוספת בעבור החלפה או שדרוג המצלמה או האביזר ע"פ המחיר  
בכתב הכמויות לתמחור אביזרים במסגרת חוזה התחזוקה או תמחור פריטים  המופיע  

רש במקרה של החלפת  לאתרים חדשים, למען הסר ספק, עלות העבודה והחיווט שייד
 מצלמה או אביזר כלול במחיר התחזוקה החודשי. 

 
  

בכל מקרה של הוספת אתרים חדשים או שדרוג אתרים קיימים הקבלן יהיה אחראי לכל    . ו
, לאחר תקופה זו יתווסף לשירות  חודשים  24מוצר או מערכת שיותקנו על ידו לתקופה של 

  שתתווסף לחוזה התחזוקהכל מצלמה  על   החודשי הסכום הנקוב בכתב הכמויותהתחזוקה 
  . מעבר לכמות המצלמות שעליהם התחייב בחוזה התחזוקה 

  
למען הסר ספק מובהר בזאת כי שירותי התחזוקה המונעת ותיקונים שיינתנו למערכות    .ז

קיימות כפי שהוגדרו במסמך זה יהיו זהים למערכות חדשות שיותקנו אך לא תינתן בעבורם  
  חודשים).   24ת בתקופת האחריות המוגדרת לאתרים חדשים (תמורה כל עוד הן נמצאו

  
שירותי התחזוקה המונעת יכללו ביקור וטיפול דו שנתי בחודשים מרץ וספטמבר בכל אתרי    . ח

  המצלמות ובמוקד העירוני, כולל הפקת דו"ח תחזוקתי מפורט ברמת האתר. 
  

פעולות יזומות או  במסגרת חוזה השירות, יספק הקבלן שירותי טכנאי לפי קריאה לביצוע   .ט
 תיקון תקלות ללא תמורה נוספת למחיר החודשי שישולם בעבור תחזוקת המערכת. 

  
שירות התיקונים ותחזוקה מונעת יינתן ע"י הקבלן או אחד מעובדיו המכירים את האתרים    . י

בקבלן משנה לצורך התקנות חדשות, הקבלן  , במידה והקבלן ישתמש והציוד המותקן בהם 
 . ומסירתו לעירייה הפרויקט לפיקוח על  ימנה נציג מטעמו 

 
הקבלן מתחייב כי יימצאו ברשותו חלקי חילוף לכלל האביזרים והמצלמות הקיימים באתרים     . יא

 בכל תקופת ההתקשרות. 
  
יבוצע בשטח או   בכל עמדות הקליינט המחוברות לצפייה במערכתבמערכת ההקלטה וטיפול   . יב

 בהתחברות מרחוק במידה וניתן ובתנאי שזמן המענה יהיה בהתאם למפורט במסמך זה. 
  

חוזה התחזוקה כולל גם את תחזוקת המערכות וכלל האלמנטים המצויים במוקד העירוני,    . יג
ע"פ הנדרש במכרז זה הקבלן הינו  הקשורים למערכת ההקלטה, עמדות הצפייה וכד',  

  המערכת , רציפות העבודה של המערכתאחראי על  תחזוקת מערכת הווידאו, מבצעיות 
והממשקים המחוברים אליה ושמירה על תפקוד מלא ותקין של כל האלמנטים המצויים  

 . ואותות הווידאו המתקבלים במוקד  במוקד העירוני לעניין זה
  

חזוקה, שדרוג, הוספת אתרים, עדכונים ושאר הפעולות  הקבלן יתאם את כל פעולות הת  . יד
 . והבטחון שהינו מבצע במוקד העירוני מול מחלקת המחשוב 
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  תחזוקה מונעת על בסיס חצי שנתי.  3.2
  

כחלק מחוזה ההתקשרות מחויב הקבלן לבצע שרותי תחזוקה מונעת ובדיקה בכל האתרים    . א
  בחודשים מרץ וספטמבר. חודשים   6ובמוקד העירוני אחת ל 

  
חוזה ההתקשרות למתן שירותי התחזוקה יכללו טיפול בכלל התקלות שיימצאו בזמן פעילות    . ב

התחזוקה השוטפת או ע"פ קריאה יזומה מצד המזמין וללא תשלום נוסף למעט מקרה של  
  ואנדליזם או פגיעה מכוח עליון. 

  
מצלמה, תשתית קווית או אביזר  שירותי התחזוקה כוללים בדיקה, כיול, תיקון של כל   . ג

שנמצאו לא תקינים בדו"ח התחזוקה המונעת החצי שנתי של כל אתר או ע"פ קריאה יזומה 
  שתבוצע ע"י המזמין. 

  
כל החלפה או תיקון של מצלמה, תשתית או אביזר דורשים את אישורו של המזמין לטיב    . ד

המוצר  מחיר ה כלולה ב. מובהר כי עלות העבודהמוצר המוחלף או ביצוע העבודה הנדרשת
  . שנקבע בכתב הכמויות כפי 

  
על הקבלן לקחת חשבון כי הוא מחויב לשתף פעולה עם גורמים נוספים הנותנים שירות    .ה

  כדוגמת החברה שמתחזקת את מערך הלינקים האלחוטיים וכד'. לעירייה 
  

בעת ביצוע תיקון, החלפה או שדרוג באחריות הקבלן לוודא כי התוצר הסופי עומד    . ו
טנדרטים שנקבעו ע"י המזמין לעניין, איכות הווידאו, קצב העברת אותות החוזי ונתונים  בס

טכניים אחרים, במידה והמזמין לא יהיה מרוצה מאיכות הווידאו המתקבלת יידרש הקבלן  
  לפעול לשיפור איכות הווידאו וקצב ההעברה לשביעות רצון המזמין. 

  
  

  אבטחת איכות ופיקוח   3.3
  

מטעמו שישמש כמבקר איכות לעבודות התחזוקה והתיקונים, על העובד   הקבלן יסמיך עובד  . א
  להיות בקיא במורכבות המערכת וחיבורה למוקד העירוני. 

  
כל בדיקה, טיפול, החלפה או ציוד שיסופק ייבחן ע"י מבקר האיכות , חתימתו של מבקר    . ב

  הקבלן.  האיכות בנוסף לחתימת הטכנאי המטפל תהווה אישור לתקינות הציוד ולאחריות 
  

בחינת מבקר האיכות תכלול בדיקה חזותית ופונקציונאלית של האביזר או המצלמה ועמידתו    . ג
  בדרישות המזמין ובתקני הבטיחות המקובלים. 

  
המזמין שומר את הזכות לבצע מצדו בכל עת  בחינה ובקרה על אופי התחזוקה  וטיב    . ד

  שיידרש לביצוע בדיקות אלו.  לנציג המזמין בכל צב"ד  הקבלן יסייעהאביזרים שיסופקו לו, 
  
  

  דו"ח טיפול    3.4
  

באחריות הקבלן להגיש לאישור המזמין נוסח טפסי בדיקה המכילים את כל פעילות    . א
  התחזוקה שבכוונתו לבצע בכל טיפול. 

  
שעות מרגע הודעת   48לאחר טיפול מונע בכל אתר או קריאת שירות של המזמין  ותוך   . ב

הקבלן על סיום הטיפול התחזוקתי או טיפול בתקלה יגיש הקבלן למזמין את טפסי הבדיקה 
  כאשר הם חתומים ע"י הטכנאי הבודק מטעמו ואחראי הפיקוח מטעמו,  
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  דו"ח טיפול יכלול גם את הפרטים הבאים:   . ג
  

   תאריך ושעת הגעה לאתר ותחילת טיפול  
   תאריך ושעת גמר טיפול  
   תיאור מפורט של תקלות וממצאים שנתגלו במהלך הטיפול  
  .תיאור מפורט של כל הפעולות שבוצעו באתר לרבות תיקון תקלות אם אותרו  
  .רשימה מפורטת של כל האביזרים שהוחלפו/ תוקנו כחלק מביצוע הטיפול  

  
  

  רך ביצוע תחזוקה מונעת פעולות לביצוע לצו  3.5
  

התחזוקה המונעת תכלול את כל הפעולות הנדרשות לאחזקת המערכת והאביזרים במצב    . א
  תקין ולשביעות רצונו של הלקוח. 

  
במקרה שבו מתגלה תקלה בעת טיפול שוטף יודיע הקבלן למזמין על הימצאות התקלה    . ב

  ויפעל לתקנה במסגרת הטיפול המונע. 
  

  לביצוע תחזוקה מונעת יבוצעו לפחות הפעולות הבאות : בכל הגעה לאתר    . ג
  

  .ניקוי ובדיקת שלמות המצלמות והאביזרים  
  .בדיקת איטום של מכלולים חיצוניים וביצוע איטום מחדש במקרה הצורך  
  .בדיקה פיזית של ארון התקשורת והמכלולים המצויים בו  
  הצורך. בדיקה של שלמות תיעול וחיווט רופפים וחיזוקם במקרה  
  .בדיקת טיב החיזוקים המכאניים  
  בדיקת יציבות המצלמות וחיזוקם במקרה הצורך  
  תקינות הציוד והאביזרים במוקד העירוני  
 בדיקה לירידה ברמת ביצועי המערכת  
  תקינות וקיום הארקות לפי חוק החשמל  
  אטימות כל צנרת הכבילה  
  תקינות שילוט של מצלמות, ארונות וחיווט  
  דות קורוזיה וחלודה תיקון וצביעת נקו  
  .בדיקה של נראות הציוד המותקן וארון התקשורת  

  
עם קבלת צו העבודה, יגיש הקבלן לידי המזמין תוכנית שנתית שתפרט את המועדים לביצוע    . ד

 תחזוקה מונעת לכלל האתרים ולמוקד העירוני כפי שהוגדר במסמך זה.  
 

סיום תקופת ההתקשרות הקבלן מחויב  ימי עסקים לפני מועד    45בנוסף לאמור לעיל, עד   .ה
לבצע בדיקה מקיפה של כלל המצלמות והמערכות שבאחריותו בהשתתפות נציג המזמין  

לצורך הצגת סטטוס המערכת ולאפשר זמן לתיקון ליקויים עד למועד סיום ההסכם ובאופן  
)  כזה שהמערכות יועברו במצב תקין כולל תיעוד מלא של המערכת (לשביעות רצון המזמין 

 על כל רכיביה לתחזוקה ע"י ספק חדש. 
  

בהמשך לסעיף ה' לעיל, הקבלן מתחייב להעביר את המערכות כשהן תקינות ופועלות באופן    . ו
באחריות הקבלן להעביר    כןמלא, משוחררות מקודים וסיסמאות ייעודיים של הקבלן, כמו 

  התוכנה והמצעים של המערכת.   ת לידי העירייה את כל רישיונו
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  תיקון תקלות   3.6
  

במקרה של תקלה שנמצאה בין התקופות של התחזוקה המונעת, מתחייב הקבלן להעמיד    . א
  לרשות המזמין טכנאי שירות לניתור וטיפול בבעיה ע"פ לוחות הזמנים שיוגדרו במסמך זה.

  
במקרה של הודעה יזומה על תקלה הקבלן מתחייב להעמיד לרשות המזמין טכנאי שירות    . ב

  ול בבעיה לפי לוחות הזמנים שיוגדרו במסמך זה. לטיפמצד המזמין 
  

  תשלום נוסף בעבורם.  שקריאות השירות הינן חלק מחוזה התחזוקה ולא יידר   . ג
  

התחזוקה והאחריות יכסו את הטיפול בכל התקלות לכל אורך תקופת ההתקשרות  שירותי   . ד
נו  כגון : החלפת ציוד ישן שאילמעט פריטים שצוינו שאינם כחלק מחוזה ההתקשרות 

  או כוח עליון. , או תקלות הנובעות כתוצאה מוונדליזםבאחריות (מצלמה, מתג וכד') 
  

הקבלן להגיש למזמין דו"ח מפורט הכולל את זמן הטיפול   ש בסיום הטיפול בתקלות יידר  .ה
  בתקלה, אבחנה של הקבלן לגבי מהות התקלה ואופן הטיפול בה. 

  
  הגשת דוחות  3.7

  
  הקבלן מחויב בהגשת דו"ח פעולה לאחר ביצוע  כל אחת מהפעולות הבאות :   . א

  
  טיפול בכל סוג של תקלה או קריאת שירות מצד המזמין  
  תחזוקתי מונע בהתאם לתוכנית שהוגשה על ידו בתחילת השנהביצוע טיפול  

  
שעות מרגע הודעת הקבלן על ביצוע התחזוקה השוטפת או    48דו"ח הפעולה יוגש תוך   . ב

 טיפול בתקלה. 
  

  הגדרת תקלות     3.8
  

פעולה של מכלול או תת מערכת   שמונעתתקלה משביתה הינה תקלה   –תקלה משביתה   . א
  ממערך המצלמות  דרך המוקד העירוני 50%ב להקליט או לשלוט שבגינה לא ניתן לצפות 

 ובכך גורמת לירידת ברמת הביטחון. 
  

  במערכת ההקלטה או  תקלה משביתה חלקית הינה תקלה - תקלה משביתה חלקית  . ב
,  בס"ק א' לעיל  במצלמה או פריט שאינם גורמים לירידה ברמת הביטחון כפי שהגדיר המזמין 

% מכלל  ?70של לפחות תקלה משביתה חלקית הינה תקלה המאפשרת עדיין פעילות 
  והמערכת במוקד העירוני. המצלמות  

  
תקלה חוזרת הינה תקלה במכלול, מערכת או פריט  אשר תחזור על עצמה  –  תקלה חוזרת  . ג

שעות ו/או תקלה אשר תחזור על עצמה יותר מפעמיים   48יותר מפעם אחת בפרק זמן של 
  בשבוע. 

  
  . כתקלה משביתה  תקלה זו מוגדרת   –  מערכת ההקלטהב תקלה   . ד

  
המזמין הינו הגורם היחיד  למען הסר ספק, במקרה של קריאת שירות לטיפול בתקלה,   .ה

שייקבע את הגדרת התקלה (תקלה משביתה/תקלה משביתה חלקית/תקלה חוזרת) ולקבלן  
  לא תהייה זכות עוררין על הגדרת המזמין. 

  
דיווח על תקלה ובקשה לקריאת שירות יתבצע ע"י המזמין באמצעות הודעה טלפונית,    . ו

  ים. הודעת טקסט או שליחת אימייל לאחד מאנשי הקשר הרשומ
  

עם קבלת ההודעה יישלח הקבלן אישור על התחלת טיפול בתקלה ופתיחת קריאת שירות    .ז
  ודו"ח טיפול. 
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  אמצעים וציוד   3.9
  

לצמצום משך הטיפול בתקלות ובכל מקרה של הגעה לאתרים או למוקד העירוני לצורך    . א
רך  טיפול בתקלה, על הקבלן להצטייד בכל האמצעים, פריטים וכלי העבודה הנדרשים לו לצו

 הטיפול בתקלה. 
 

לצמצום משך הטיפול בתקלות ובכל קריאה לטיפול בתקלה באתר, על הקבלן להגיע עם    . ב
 מצלמות חלופיות למקרה של תקלה באחת המצלמות.  

  
היות והשירות הניתן הינו למצלמות ומערכות קיימות מסוגים ויצרנים שונים, הקבלן צריך    . ג

  כל אחד מהפריטים המותקנים בכל האתרים. להיות מקצועי ובעל יכולת טיפול והגדרה של 
  

  זמינות לקריאות שירות ומשך תיקון התקלה.   3.10
  

  הקבלן מתחייב להגיע לאתרי המזמין לצורך מתן שירות וטיפול בתקלות ע"פ לוחות הזמנים הבאים : 
  

  8שעות מרגע הודעת המזמין ותיקון התקלה תוך   4הגעת טכנאי תוך  – תקלה משביתה   . א
  שעות.  

  
שעות מרגע הודעת המזמין   6הגעת טכנאי תוך  – תקלה משביתה חלקית ו/או תקלה חוזרת   . ב

  שעות .  12ותיקון התקלה תוך 
  
 
         אופן הטיפול בקריאות שירות מצד הקבלן לתקלות שאינן מוגדרות כתקלות   3.11

  משביתות  
  

נציג שירות מטעם הקבלן יגיע לאתר במסגרת לוחות הזמנים המוגדרים לתקלות במסמך זה    . א
  ויפעל מידית לטיפול בתקלה ברציפות ובאופן מקצועי עד לתיקון התקלה והשמשת המערכת.  

  
  תזכה למענה והגעת טכנאי באותו היום 13:00בקשה לקריאת שירות שנשלחה עד לשעה   . ב

  
תזכה למענה והגעת טכנאי בבוקר יום   13:00לאחר שעה בקשה לקריאת שירות שנשלחה   . ג

  המחרת לכל המאוחר. 
  

    08:00-18:00לצורך טיפול בתקלות, הגדרת המזמין ליום עבודה בשעות הינו   . ד
  

)  ימשיך   18:00במידה והקבלן לא הצליח לטפל בתקלה עד לסיום יום העבודה ( שעה    .ה
עד לסיום הטיפול בתקלה והשמשת המערכת   ו הקבלן בטיפול בתקלה בבוקר יום המחרת 

  לשביעות רצון המזמין. 
  

למזמין עומדת הזכות לדרוש מהקבלן הגדלת צוות הטכנאים ו/או שעות העבודה במידה    . ו
 והמזמין אינו שבע רצון מקצב טיפול הקבלן בתקלה. 

  
  

  קריאות שירות בשבתות ומועדי ישראל   3.12
  

, יום שישי   08:00-18:00ימות השבוע, ימי חול הקבלן ייתן שירות טיפול ומענה מלא בכל   . א
  . 13:00וערבי חג עד השעה 

  
הודעה על תקלה ו/או בקשה לקריאת שירות שנשלחה ביום שישי או בערב חג תזכה למענה   . ב

 בבוקר יום העבודה הראשון שלאחר צאת השבת או החג. 
  

  ימי חול המועד נחשבים כימי עבודה רגילים לצורך מתן השירות   . ג
  



 

ד |   22 ו מ   ע
 

  קנסות   3.13
  

במידה והקבלן לא יעמוד באחת מהדרישות המופיעות במסמך זה לצורך מתן השירות    . א
ותחזוקה מונעת, המזמין שומר לעצמו את הזכות לקזז מהתשלום החודשי של הקבלן קנסות  

  מוסכמים לפי הפירוט הבא : 
  

 ) לכל שעת    ₪ 1000טיפול בתקלה משביתה קנס של הגעה לדקות) ב 60איחור מעל שעה
  איחור  

 ) 500טיפול בתקלה משביתה חלקית ו/או תקלה חוזרת  הגעה לדקות) ב 60איחור מעל שעה  
  לכל שעת איחור  ₪

  לכל יום איחור  1,000אי הגעה לטיפול תחזוקתי מונע ₪  
  לכל יום איחור.  ₪  500אי הגשת דו"ח שירות תקופתי או דו"ח תיקון תקלה 
   ,איחור בהגשת מיפוי אתרי הקצה של העירייה והמוקד ו/או ספרי אתר להתקנות חדשות

  ₪ לכל יום איחור  500
  

מוסכם בזאת כי איחור של עד שעה בהגעת טכנאי לאתר מהזמן שהוגדר במסמך זה ובתנאי    . ב
  ן הטיפול שהוגדר לכל תקלה לא יחויב הקבלן בתשלום קנס. שאין חריגה ממשך זמ

  
ולקבלן לא    הלןהקבלן מצהיר כי הינו מסכים לפירוט הקנסות כפי שהם מופיעים בטבלה ל  . ג

  במקרה של קיזוז מהתשלום החודשי בגין קנסות.   תהייה טענה כלפי המזמין
  
  

  

  

  

  

  

קיזוז כנגד חריגה    מהות   שלב לביצוע    מס"ד 
מלוח הזמנים כפי  

  שפורט 
טיפול בתקלה  הגעה לדקות) ב 60איחור מעל שעה (  במסגרת שירות התחזוקה   . 1

  משביתה 
₪ בגין כל   1000

  שעת איחור 
טיפול בתקלה  הגעה לדקות) ב 60איחור מעל שעה (  במסגרת שירות התחזוקה   . 2

  חלקית או תקלה חוזרת   משביתה
₪ בגין כל   500

  שעת איחור 
בגין כל   ₪ 1000    הגעה לטיפול תחזוקתי מונעאי   במסגרת שירות התחזוקה   . 3

  יום איחור 
בגין כל יום   ₪ 500  אי הגשת דו"ח שירות תקופתי או דו"ח תיקון תקלה   במסגרת שירות התחזוקה   . 4

  איחור 
איחור בהגשת מיפוי אתרי הקצה של העירייה והמוקד    במסגרת שירות התחזוקה   . 5

  ו/או ספרי אתר להתקנות חדשות 
בגין כל יום   ₪ 500

  איחור 
בגין כל יום   ₪ 300  אי הגשת תוכנית עבודה בפרק זמן שהוגדר      הגשת תוכנית עבודה לביצוע   . 6

  איחור 
עצירת עבודה ללא אישור    . 7

  ופגיעה ברציפות העבודה 
הפסקת העבודה על ידי הקבלן שלא בתאום/אישור עם  

  הערייה או מי מטעמה 
בגין כל יום   ₪ 500

  איחור 
איחור ממועד מסירת מערכות    . 8

בהתאם ללוח זמנים  חדשות  
  מאושר  

אי מסירת המערכות בהתאם ללוח הזמנים שאושרה  
לספק, במסגרת ההזמנה, מסירה תכלול את כל הנדרש  

  תת סעיף יז לעיל.   5.1בהתאם למפורט בסעיף 

בגין כל   ₪ 1000
  יום איחור 
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  התמורה  3.14
  

למערכת    עבור שירותי התחזוקה  חודשי קבוע בהתאם לתמחור בכתב הכמויותתשלום   . א
ההקלטה, קליינטים, מצלמות ושאר אביזרי הקצה, מחיר חודשי למצלמה יכלול את החלק  

 היחסי של כלל האביזרים באתר ואינו כולל החלפת מותרים שאינם באחריות הקבלן. 
  

ות המצלמות עליהן התחייב הקבלן  במקרה של הוספת מצלמה לשירות התחזוקה מעבר לכמ   . ב
לכל מצלמה    הסכום שהציע המציע בכתב הכמויותבחוזה השירות יתווסף לחיוב החודשי 

 . חודשים ממועד התקנת המצלמה ע"י הקבלן 24וזאת רק לאחר תום תקופת האחריות של 
 

הסכום הנקוב בכתב הכמויות  יתווסף במקרה של הוספת מצלמות שלא הותקנו ע"י הקבלן    . ג
 . לחיוב החודשי מרגע בקשת העירייה למתן שירותי תחזוקה על המצלמה של התחזוקה 

  
כיבים  תחזוקה לרלעיל לא יתווסף תשלום על  סעיפים ג',ד'   ימובהר בזאת כי בהמשך לתת   . ד

הן מחוברת המצלמה והתוספת שתשולם בעבור כל מצלמה  כגון ספקי כוח, מתגים וכד' שאלי
  כלל האביזרים באותו האתר. השירות לתכלול את 
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  שדרוג ו/או הוספת מצלמות ואתרים חדשים  –  4פרק 

העירייה יכולה לממש את האופציה של שדרוג מצלמות ו/או התקנת מצלמות ואתרים חדשים מהקבלן  
, פרק זה יכלול הנחיות והתניות  לתמחור  בל"מ זה כולל כתב כמויות למצלמות ופריטים נלוויםהזוכה, 

  . הקשורות לשדרוג מצלמות ו/או התקנת מצלמות באתרים חדשים 

  של הוספת אתרים חדשיםהליך אספקה וביצוע במקרה  4.1

מעת לעת ובתלות תקציבית העירייה תעביר לקבלן דרישה או כתבי כמויות או תוכניות    - א
 לביצוע עבור התקנת ו/או שדרוג מצלמות והקמת אתרים חדשים. 

 
מובהר בזאת שבמקרה שבו תשלח העירייה בקשה או דרישה כאמור בסעיף א' לעיל ישלח    - ב

  יועץהקבלן מנהל פרויקט מטעמו לצורך תכנון ואפיון האתר ו/או העבודה בשיתוף עם 
 העירייה. 

  
מטעם הקבלן יידרש לבצע   הפרויקטמנהל בנוסף לסיור הראשוני להבנת דרישות העירייה,   - ג

, במסגרת  םד השטח עם נציגי המזמין או בלעדיהם באתרים הרלוונטיי היכרות ללימו סיור/ים 
יבצע בקרה תכנון והתאמה של כתבי הכמויות והמערכות    הפרויקטסיור זה ובאחריותו, מנהל 

 הנדרשות לביצוע העבודה בהתאם לאפיון הכללי שיוגדר ע"י היועץ. 
  

כנון מפורט כולל הצעת מחיר  ימי עסקים תוכנית ות  3יגיש לאישור היועץ תוך   הפרויקטמנהל   - ד
 מפורטת בהתאמה למחירון הרכיבים שהגיש בהצעתו לבל"מ זה. 

  
הזמנות עבודה לביצוע אספקה והתקנה של   תעביר לקבלן  העירייה בהתאם לתקציבים מאושרים,   -ה

כולל תאריך יעד לסיום  מערכות חדשות או נוספות או הרחבת מערכות או שדרוג מערכות קיימות 
 . ת שבהזמנהוהשלמת העבודו 

  
, לוח זמנים היועץ יידרש להגיש לאישור   הקבלן ,  ה מהעיריימייד עם קבלת הזמנת עבודה   -ו

מפורט, הכולל אבני דרך כפי שהוא מתכנן לבצע בהתאם וביחס לכל הזמנת רכש שתונפק לו.  
 העירייה. להשלמת העבודות לשביעות רצון  הקבלן לוח הזמנים יהווה בסיס למדידה ופיקוח על  

  
לוח זמנים אחר לסיום העבודות והכל בהתאם לשיקולים    לקבלןעומדת הזכות להכתיב   לעירייה  - ז

 . לא תעמוד הזכות לערער על כך   ולקבלןבצעים ואחרים, ביחס לכל פרויקט מ
  

תגרור קיזוז כספים מחשבונות חיוב של    יאושר על ידי העירייהחריגה מלוח הזמנים כפי ש  - ח
 הספק בגין עבודה/ות אלו וכפי שיפורטו בטבלת הקנסות בהסכם.  

  
עלול להיווצר    למרות אישור לוח הזמנים על ידה, יזהו כי  ה, או מי מטעמ העירייהבכל מקרה שבו   -ט

הזכות לדרוש מהספק לתגבר את כוח   לעירייהפיגור בלוח הזמנים כפי שנקבעו לביצוע, תעמוד 
 העבודה ואת כמות העובדים שלו, כל זאת ללא תוספת תשלום. 

  
,  העירייהלרבות קבלתן ואישורן על ידי   מכולליהן יבצע את עבודות ההתקנה, על כל   הקבלן  -י

אלא אם צוין אחרת בהזמנת  ההזמנה,  ימי עבודה ממועד הנפקת   14בפרק זמן שאינו עולה על 
 על הארכת לוח הזמנים לביצוע.  מזמין,ב מטעם ה ו קיבל אישור כת הקבלן או / העבודה ו

  
 . ספק ובהתאמה ללוח הזמנים כפי שאושר ל ברציפותהמערכות יותקנו באתרים   - יא
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סכומים כפי   מהקבלןאת הזכות לקזז   לעירייה תקנה  בקבלן פגיעה ברציפות העבודה שתלויה   - יב
 . בפרק זה שיפורטו 

 
ולא   בקבלןבכתב, על כל פגיעה ברציפות העבודה שאינה תלויה   לנציג העירייה יתריע  הקבלן  - יג

ת  לרבו  נציג העירייה יעצור את המשך העבודות, אלא אם כן, קיבל על כך אישור כתוב מטעם 
תקנה  חוסר עדכון ואו חריגה מהמפורט בסעיף זה,  – עדכון לוח הזמנים להשלמת הפרויקט 

 בפרק זה. למזמין את הזכות לקזז מהספק סכומים כפי שיפורטו 
  

לדאוג לכך שיהיו ברשותו תוכניות ומפרטים עדכניים   הקבלן העבודות, באחריות ביצוע בכל תקופת   - יד
כאשר תוכניות אלו כוללות את מיקומם הסופי של רכיבי   הנדרשות להתקנה,   של האתר והמערכות

 לביצוע. והאמצעים הנדרשים המערכות  
  

לפנות במיידית   הקבלן במקרה שתתגלה סתירה בין התוכניות השונות או אי התאמה בשטח, על   - טו
 כדי לברר את הסתירה שהתגלתה. ה, למי מטעמאו   לעירייה

  
 שינוי התכנון. על   מנציג העירייה ימשיך בביצוע העבודה רק לאחר קבלת אישור   הקבלן  - טז

  
ימים מראש, יתבצע תאום למסירה   שבעהלקראת סיום ההתקנה בכל אתר, ובהתראה של   - יז

בדיקה כללית, סקירת ליקויים   – . מטרת המסירה מטעמהאו מי  לעירייהראשונית של המערכות 
במעמד זה הספק יגיש    המוקדנים במוקד העירוני, והכנסה של המערכת להפעלה והרצה על ידי 

 . 2סעיף  7בפרק  את התיעוד הנדרש למסירת אתר כפי שמוגדר   ויציג
  

תקופת האחריות תחל רק לאחר השלמת כל המפורט לעיל לרבות תיקון ליקויים, הרצת    - יח
, המפקח או מי מטעמו.  משרדלשביעות רצון ואישורה על ידי נציג ה ו  יום 30המערכת למשך 

 האחריות למערכות תכלול: 
  

(כולל חלפים) ממועד אישור קבלת   ולמצלמות   חודשי אחריות מלאים למערכת 24יספק   הקבלן )1
 מערכת על ידי המזמין או המפקח.  ה
 

מערכת על כל  מצלמות וביהיה אחראי לכל פגם או קלקול שיתגלה ב  הקבלןבתקופת האחריות  )2
 . כי העבודה הושלמה והחלה "תקופת אחריות"  העיריהמרכיביה, מיום שאושר ע"י 

 
לכל נזק או קלקול שיתגלו לאחר תקופת    הקבלןהאמור בסעיף זה אינו גורע מאחריותו של  )3

האחריות ואשר הוא אחראי לתקנם על פי דין ו/או אם אירעו עקב עבודה לקויה שביצע או עקב  
 שימוש בחומרים שאינם מתאימים. 

  
חייב לתקן על חשבונו הוא כל פגם, נזק או קלקול, מיד עם    הקבלןבתקופת האחריות יהיה  )4

 . העירייה דרישת
 

,  עירייה את הפגם או לא תיקנו כראוי או לא תיקנו בפרק זמן שנקבע לכך ע"י ה לא תיקן הספק  )5
, כל זאת על  ה ו/או על ידי אחרים בכל דרך הנראית ל  הלתקנו בעצמ  ת רשאי עירייההא הת

עירייה  ומבלי לגרוע מכל תרופה אחרת שה 15%, בתוספת תקורה בשיעור של הקבלןחשבונו של 
 לה.  תהיה זכאית 
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  קנסות לחריגה מלוחות זמנים 4.2

 
  

 חריגים ועבודות נוספות   4.3

  
במידה וידרשו עבודות נוספות, אמצעים ורכיבים אשר לא נכללו בכתב הכמויות והקבלן    - א

מתבקש ע"י המזמין לבצעם או לספקם, יהייה על הקבלן להגיש לעירייה ניתוח מחירי עלות  
 לעבודות אלו שיתבסס ככל האפשר על מחירי הפריטים בכתב הכמויות ויכלול פירוט עלויות. 

 
 או מי מטעמו יסופקו אמצעים, עבודות ורכיבים נוספים.  רק לאחר אישור המזמין   - ב

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

קיזוז כנגד חריגה מלוח    מהות   שלב לביצוע  
  הזמנים כפי שפורט 

הגשת תוכנית עבודה  
    לביצוע  

אי הגשת תוכנית עבודה בפרק זמן  
    שהוגדר

  בגין כל יום איחור  ₪ 300

עצירת עבודה ללא אישור  
  ופגיעה ברציפות העבודה 

  הקבלןהפסקת העבודה על ידי 
או   הערייהשלא בתאום/אישור עם 

  ה מי מטעמ

  בגין כל יום איחור  ₪ 500

איחור ממועד מסירת  
מערכות בהתאם ללוח  

  זמנים מאושר  

אי מסירת המערכות בהתאם ללוח  
הזמנים שאושרה לספק, במסגרת  

מסירה תכלול את כל  , ההזמנה
הנדרש בהתאם למפורט בסעיף  

  לעיל.  תת סעיף יז  5.1

בגין כל   ₪ 1000
  יום איחור 
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  ם דרישות טכניות ומפרטי -  5פרק 

  מפרט טכני עמדת קליינט    5.1
  

 עמדות הקליינט יותקנו בחדר המוקד ובחדר מנהל הביטחון    - א
העירוני בהתאם  עמדות הקליינט יחוברו למערכת ההקלטה ולמערכות החוזי הקיימות במוקד   - ב

  . לדרישת העירייה 
  מפרט עקרוני חומרת עמדת עבודה  - ג

  
Dell OP500 i7- 11700,16G,512G,W10P 260W Power Supply  

  
Intel Core i7-11700 (8 Cores/16MB/16T/2.5GHz to 4.9GHz/65W); supports  

 
16GB, 1X16GB, DDR4 non-ECC Memory (  

 
M.2 512GB PCIe NVMe Class 35 Solid State Drive  

 
7090 MTP.Heatsink,65W  

  
    OS  – SSD 480GBדיסק קשיח ל  

 
    DPיציאות   2GB 2/4זכרון  NVIDIAכרטיס מסך 

 
Windows 10 Pro (64Bit) Multi-Language English  

 
ProSupport and Next Business Day Onsite Service Initial (Emerging 

only), 36  Month  
  
  
  

  מפרט טכני שרת הקלטות (הרחבה לשרת קיים) 5.2
  

 . או שווה ערך מאושר  DELLתוצרת  R750שרת הקלטות דגם   . א
  SILVER 4212מעבד   . ב
    16GB*2זיכרון   . ג
    SERVER 2019מערכת הפעלה   . ד
     SSD 480 דיסק כפול למערכת הפעלה    .ה
  ספק כח כפול    . ו
  כרטיס רשת כפול   RAIDבקר   .ז
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  גדול)/בינוני/מפרט עקרוני לתכולת ארון תקשורת (קטן 5.3

  
סוגי ארונות תקשורת, מפרט זה הינו הנחיות נוספות לאמור בפירוט   2בכתב הכמויות ישנה דרישה ל 

  :הדרישה בכתב הכמויות
 

 כדוגמת ארון "בזק".  IP67הארון יהיה עשוי פוליאסר יצוק עמיד לתנאי חוץ   . 1
 הקיר או על הקרקע. הארון מותאם להתקנה על  . 2
 בסיס בטון לעיגון.  ת יציקו  צוקל בהתקנה על הקרקע מחיר הארון יכלול . 3
 . ות נקודות פנוי 30%שקעי חשמל בכמות נדרשת לחיבור האביזרים ובתוספת של  . 4
ו/או   CEEלבקרה על היציאה ומפסק ראשי לכלל הארון וסיומת בתקע   מאמתים . 5

 ישראלי עפ"י בחירת הלקוח.   
 כל אחד.  CFM 80תפוקת שני מאווררים ב . 6
 דלת אטומה ננעלת במפתח.  . 7
 מפסק גבול להעברת התראות על פתיחת הארון.  . 8
 להתקנת אמצעים.  אלומיניום פלט  . 9

 פסי דין להתקנת מתגים וציוד.  . 10
 מובילים להעברת כבלים ונקודות עיגון.  . 11
 או שוו"ע מאושר  ORLITE  ארונות כדוגמת   . 12

  
  

  "5מפרט טכני למצלמה ממונעת גודל  5.4
  

 "  1/2.8חיישן תמונה  . 1
 ) 4MP )2560 × 1440רזולוציית תמונה מינימום  . 2
   25F.P.Sקצב העברה מינימאלי של  . 3
 .  52dbיחס אות לרעש נמוך מ  . 4
 .   ICRמצלמת יום/לילה בעלת   . 5
לוקס בהפעלת    0לוקס בש"ל ו   0.001בצבע/   לוקס  0.005רגישות לאור מינימום  . 6

IR 
 . מטר  150עד   IRטווח תאורת   . 7
 מסונכרת ומשתנה במקביל לעומק הזום המוגדר במצלמה  IR  עוצמת תאורת . 8
9 . 3D-DNR,BLC,AGC,AWB, WDR120 db . 

 מ"מ)  153(יכולת ביצוע זום עד מינימום   X 32זום אופטי  . 10
 פוקוס אוטומטי  . 11
 . מתמשך °360טווח הנעה אופקי  . 12
 כולל היפוך אוטומטי –  °15   ~  °90טווח הנעה אנכי בטווח  . 13
 . בשנייה   0.1~ °  160מהירות תנועת מנוע אופקי °   . 14
 . בשנייה   0.1~ °  120מהירות תנועת מנוע אנכית °   . 15
 . יכולת כיוון מהירות הנעת המצלמה לפי עומק הזום . 16
 . H.264דחיסת וידאו  . 17
 . כניסה/יציאה אודיו  . 18
 . פריסטים  256תמיכה ב  . 19
 יכולת קביעת "תיור" בין הפריסטים  . 20
   ONVIFתמיכה מלאה בפרוטוקול   . 21
 . בחיבור   PELCO-P/Dתמיכה בפרוטוקול  . 22
23 . RS-485 . 
 .  Micro SDעל גבי   GB 32אפשרות הקלטה מקומית עד   . 24
 . -C°65   ~C°30טמפרטורת עבודה  . 25
 . 90%עמידות בתנאי לחות של  . 26
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 Poe    +   ובאמצעות  24VACאופציית הפעלה במתח  . 27
 . להתקנה חיצונית   IP66עמידה בתקן   . 28
 . שמירת הגדרות בנפילת חשמל . 29
  . תומכת בשינוי הגדרות תמונה בחיבור ישיר דרך דפדפן  . 30
 או שווה ערך מאושר.   Ds-2de54321w-aeכדוגמת  . 31

  
 

  "7מפרט טכני למצלמה ממונעת גודל  5.5
  

 "  1/1.8חיישן תמונה  . 1
 ) 4MP )2560 × 1440רזולוציית תמונה מינימום  . 2
   25F.P.Sקצב העברה מינימאלי של  . 3
 .  52dbיחס אות לרעש נמוך מ  . 4
 .   ICRמצלמת יום/לילה בעלת   . 5
לוקס בהפעלת    0לוקס בש"ל ו   0.001בצבע/   לוקס  0.005רגישות לאור מינימום  . 6

IR 
 . מטר  200עד   IRטווח תאורת   . 7
 מסונכרת ומשתנה במקביל לעומק הזום המוגדר במצלמה  IRעוצמת תאורת   . 8
9 . 3D-DNR,BLC,AGC,AWB, WDR120 db . 

 מ"מ)  188.8(יכולת ביצוע זום עד מינימום   X 32זום אופטי  . 10
 פוקוס אוטומטי  . 11
 . מתמשך °360טווח הנעה אופקי  . 12
 כולל היפוך אוטומטי –  °15   ~  °90טווח הנעה אנכי בטווח  . 13
 . בשנייה   0.1~ °  160מהירות תנועת מנוע אופקי °   . 14
 . שנייה  ב 0.1~ °  120מהירות תנועת מנוע אנכית °   . 15
 . יכולת כיוון מהירות הנעת המצלמה לפי עומק הזום . 16
 . H.264דחיסת וידאו  . 17
 . כניסה/יציאה אודיו  . 18
 . פריסטים  300תמיכה ב  . 19
 יכולת קביעת "תיור" בין הפריסטים  . 20
 יכולת חיבור רמקול  . 21
22 . Auto tracking 
   ONVIFתמיכה מלאה בפרוטוקול   . 23
 . בחיבור   PELCO-P/Dתמיכה בפרוטוקול  . 24
25 . RS-485 . 
 .  Micro SDעל גבי   GB 32קלטה מקומית עד  אפשרות ה . 26
 . -C°65   ~C°30טמפרטורת עבודה  . 27
 . 90%עמידות בתנאי לחות של  . 28
 Poe    +   ובאמצעות  24VACאופציית הפעלה במתח  . 29
 . להתקנה חיצונית   IP66עמידה בתקן   . 30
 . שמירת הגדרות בנפילת חשמל . 31
  . תומכת בשינוי הגדרות תמונה בחיבור ישיר דרך דפדפן  . 32
 או שווה ערך מאושר.   Ds-2de7A4321w-aebכדוגמת  . 33
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  4mpאינפרא חיצונית  IPמפרט טכני מצלמת כיפה  5.6
 

 " (ומעלה).  1/3חיישן תמונה  . 1
 4mpרזולוציית תמונה מינימום  . 2
   25F.P.Sקצב העברה מינימאלי של  . 3
 .   ICRמצלמת יום/לילה בעלת   . 4
  .  IRלוקס בהפעלת  0לוקס,   0.018רגישות לאור מינימום  . 5
6 . .3D-DNR,BLC,EIS   
  מ"מ.  2.8,4,6עדשה צמצם אוטומטי בעלת אורך מוקד  . 7
  מטר).  30(טווח עד  IRתאורת  . 8
9 . WDR  120ברמה שלdb  .  

 .   H.264/H.265+/MJPEGדחיסת וידאו  . 10
  היציאת אודיו , אופציה למיקרופון מובנ . 11
  .  ONVIFתמיכה מלאה בפרוטוקול   . 12
  . Micro SD/SDHCעל גבי   GB 64אפשרות הקלטה מקומית עד   . 13
  .  -C°60   ~C°30טמפרטורת עבודה  . 14
  . 95%עמידות בתנאי לחות של  . 15
  PoE     ובאמצעות   12vdcאופציית הפעלה במתח  . 16
  .  IK10ועמידות בתקן    להתקנה בתנאי חוץ  IP66עמידה בתקן   . 17
חוקים של : חציית קו ,גילוי חדירה לאיזור,זיהוי כניסה לאיזור מוגדר  -ניתוח וידאו  . 18

  מראש וזיהוי יציאה מאזור מוגדר מראש.  
 תומכת בשינוי הגדרות תמונה בחיבור ישיר דרך דפדפן.  . 19
 ר. או שוו"ע מאוש  DS-2CD2343G0-Iכדוגמת   . 20

  
  ) וניתוח וידאו  ( צבע לילה 4mpחיצונית  אינפרא IP המפרט טכני מצלמת כיפ 5.7  
  

 " (ומעלה). 1/1.8חיישן תמונה  . 1
 4mpרזולוציית תמונה מינימום  . 2
   25F.P.Sקצב העברה מינימאלי של   . 3
  .   ICRמצלמת יום/לילה בעלת  . 4
  טכנולוגיית צבע בלילה  . 5
  .  IRלוקס בהפעלת   0לוקס, 0.0005 רגישות לאור מינימום  . 6
7 . .3D-DNR,BLC,EIS   
  מ"מ.  6,   4,  2.8צמצם אוטומטי בעלת אורך מוקד עדשה  . 8
  מטר).  30(טווח עד   IRתאורת  . 9

10 . WDR   130ברמה שלdb  .  
 .  H.264/H.265+/MJPEGדחיסת וידאו  . 11
  יציאת אודיו מובנית.  . 12
  .  ONVIFתמיכה מלאה בפרוטוקול  . 13
  .  Micro SD/SDHCעל גבי    GB 64אפשרות הקלטה מקומית עד   . 14
  הצטברות אדים על העדשה. מחמם מובנה למניעת  . 15
  .  -C°60   ~C°30טמפרטורת עבודה  . 16
  . 95%עמידות בתנאי לחות של  . 17
  PoE     ובאמצעות   12vdcאופציית הפעלה במתח   . 18
    IK10ועמידות בתקן    להתקנה בתנאי חוץ IP66עמידה בתקן  . 19
אבחנה בין כלי רכב לאדם וחוקים נוספים   –  Deep Learningניתוח וידאו : בטכנולוגיית  . 20

ל : חציית קו ,גילוי חדירה לאיזור,זיהוי כניסה לאיזור מוגדר מראש וזיהוי יציאה מאזור  ש
  מוגדר מראש.  

 תומכת בשינוי הגדרות תמונה בחיבור ישיר דרך דפדפן.  . 21
 או שוו"ע מאושר  DS-2CD2347G2-LUכדוגמת    . 22



 

ד |   31 ו מ   ע
 

  
 ) וניתוח וידאו (צבע לילה 4mpאינפרא חיצונית  IPמפרט טכני מצלמת צינור  5.8

 
 " (ומעלה).  1/1.8חיישן תמונה  . 1
 4mpרזולוציית תמונה מינימום  . 2
   25F.P.Sקצב העברה מינימאלי של   . 3
  .   ICRמצלמת יום/לילה בעלת  . 4
 טכנולוגיית צבע בלילה  . 5
  .  IRלוקס בהפעלת   0לוקס, 0.0005 רגישות לאור מינימום  . 6
7 . .3D-DNR,BLC,EIS   
  מ"מ.  6,   4,  2.8עדשה צמצם אוטומטי בעלת אורך מוקד  . 8
  מטר).  60(טווח עד   IRתאורת  . 9

10 . WDR   130ברמה שלdb  .  
 .  H.264/H.265+/MJPEGדחיסת וידאו  . 11
  יציאת אודיו מובנית.  . 12
  .  ONVIFתמיכה מלאה בפרוטוקול  . 13
  .  Micro SD/SDHCעל גבי    GB 64אפשרות הקלטה מקומית עד   . 14
  מחמם מובנה למניעת הצטברות אדים על העדשה.  . 15
  .  -C°60   ~C°30טמפרטורת עבודה  . 16
  . 95%עמידות בתנאי לחות של  . 17
  PoE     ובאמצעות   12vdcאופציית הפעלה במתח   . 18
     להתקנה בתנאי חוץ IP67עמידה בתקן  . 19
אבחנה בין כלי רכב לאדם וחוקים נוספים   –  Deep Learningניתוח וידאו : בטכנולוגיית  . 20

של : חציית קו ,גילוי חדירה לאיזור,זיהוי כניסה לאיזור מוגדר מראש וזיהוי יציאה מאזור  
  מוגדר מראש.  

  תומכת בשינוי הגדרות תמונה בחיבור ישיר דרך דפדפן.  . 21
 או שוו"ע מאושר  DS-2CD2T47G2-Lכדוגמת   . 22

  
  ) וניתוח וידאו (צבע לילה 8mpאינפרא חיצונית  IPמפרט טכני מצלמת צינור  5.9

 
 " (ומעלה). 1/1.2חיישן תמונה  . 1
 8mpרזולוציית תמונה מינימום  . 2
   25F.P.Sקצב העברה מינימאלי של   . 3
  .   ICRמצלמת יום/לילה בעלת  . 4
  ColorVuטכנולוגיית  . 5
  .  IRלוקס בהפעלת   0לוקס, 0.0005 רגישות לאור מינימום  . 6
7 . .3D-DNR,BLC,EIS   
 מ"מ.  6,   4,  2.8צמצם אוטומטי בעלת אורך מוקד עדשה  . 8
 מטר).  60(טווח עד   IRתאורת  . 9

10 . WDR   130ברמה שלdb  . 
 .  H.264/H.265+/MJPEGדחיסת וידאו  . 11
 יציאת אודיו מובנית.  . 12
 .  ONVIFתמיכה מלאה בפרוטוקול  . 13
 .  Micro SD/SDHCעל גבי    GB 64אפשרות הקלטה מקומית עד   . 14
 הצטברות אדים על העדשה. מחמם מובנה למניעת  . 15
 .  -C°60   ~C°30טמפרטורת עבודה  . 16
  95%עמידות בתנאי לחות של  . 17
 PoE     ובאמצעות   12vdcאופציית הפעלה במתח   . 18
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   IK10ועמידות בתקן    להתקנה בתנאי חוץ IP66עמידה בתקן  . 19
אבחנה בין כלי רכב לאדם וחוקים נוספים   –  Deep Learningניתוח וידאו : בטכנולוגיית  . 20

של : חציית קו ,גילוי חדירה לאיזור,זיהוי כניסה לאיזור מוגדר מראש וזיהוי יציאה מאזור  
  מוגדר מראש.  

  תומכת בשינוי הגדרות תמונה בחיבור ישיר דרך דפדפן.  . 21
 או שוו"ע מאושר  DS-2CD2T87G2-Lכדוגמת   . 22

  
  

 עדשה משתנה זום חשמלי 4mpאינפרא חיצונית  IPמפרט טכני מצלמת צינור  5.10
 וניתוח וידאו 

 
 " (ומעלה). 1/3חיישן תמונה  . 1
 4mpרזולוציית תמונה מינימום  . 2
   25F.P.Sקצב העברה מינימאלי של   . 3
  .   ICRמצלמת יום/לילה בעלת  . 4
 טכנולוגיית ראיית לילה  . 5
  .   IRלוקס בהפעלת  0לוקס,   0.003רגישות לאור מינימום  . 6
7 . .3D-DNR,BLC,EIS   
  מ"מ, זום חשמלי.   2.8-12עדשה צמצם אוטומטי בעלת אורך מוקד משתנה  . 8
  מטר).  60(טווח עד   IRתאורת  . 9

10 . WDR   120ברמה שלdb  .  
 .  H.264/H.265+/MJPEGדחיסת וידאו  . 11
  יציאת אודיו מובנית.  . 12
  .  ONVIFתמיכה מלאה בפרוטוקול  . 13
  .  Micro SD/SDHCעל גבי    GB 64אפשרות הקלטה מקומית עד   . 14
  מחמם מובנה למניעת הצטברות אדים על העדשה.  . 15
  .  -C°60   ~C°30טמפרטורת עבודה  . 16
  . 95%עמידות בתנאי לחות של  . 17
  PoE     ובאמצעות   12vdcאופציית הפעלה במתח   . 18
    IK10ועמידות בתקן    להתקנה בתנאי חוץ IP66עמידה בתקן  . 19
וחוקים נוספים של : חציית קו ,גילוי חדירה   ACUSENSEניתוח וידאו : בטכנולוגיית  . 20

  לאיזור,זיהוי כניסה לאיזור מוגדר מראש וזיהוי יציאה מאזור מוגדר מראש.  
  תומכת בשינוי הגדרות תמונה בחיבור ישיר דרך דפדפן.  . 21
 או שוו"ע מאושר   DS-2CD2646G2-IZSכדוגמת   . 22
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כולל אנליטיקה בחיבור ל   4mpאינפרא חיצונית  IPמפרט טכני מצלמת צינור  5.11
DVTELL    

 
 " (ומעלה).  1/2.8חיישן תמונה  . 1
 4mpרזולוציית תמונה מינימום  . 2
   25F.P.Sקצב העברה מינימאלי של   . 3
  .   ICRמצלמת יום/לילה בעלת  . 4
  .   IRלוקס בהפעלת  0לוקס, 0.003 רגישות לאור מינימום  . 5
6 . .3D-DNR,BLC,EIS   
  מ"מ   2.8-10וריפוקל חשמלית זום עדשה צמצם אוטומטי   . 7
  מטר).  40כ (טווח   IRתאורת  . 8
9 . WDR   120ברמה שלdb  .  

 .   H.264/H.265דחיסת וידאו  . 10
  יציאת אודיו מובנית.  . 11
  .   Micro SD/SDHC/SDXCעל גבי   GB 512אפשרות הקלטה מקומית עד   . 12
  עת הצטברות אדים על העדשה. מחמם מובנה למני . 13
  .  -C°55   ~C°30טמפרטורת עבודה  . 14
  . 95%עמידות בתנאי לחות של  . 15
  PoE     ובאמצעות   12vdcאופציית הפעלה במתח   . 16
    IK10ומיגון    להתקנה בתנאי חוץ IP67 עמידה בתקן . 17
אדם וחוקים נוספים של : חציית קו ,גילוי  , אופנועים,  ניתוח וידאו : אבחנה בין כלי רכב . 18

  חדירה לאיזור,זיהוי כניסה לאיזור מוגדר מראש וזיהוי יציאה מאזור מוגדר מראש.  
המותקנת   FLIRלמערכת ה  מלאה  המצלמה המוצעת חייבת להיות בעלת אינטגרציה  . 19

  במוקד העירוני  
 או שוו"ע מאושר  XNO-C7083Rכדוגמת   . 20
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  . poe למתג תעשייתימפרט טכני  .125

  
מותאם להתקנה בתוך ארון  המסוג תעשייתי ו מאובטח  מתג התקשורת יהיה . 1

 פנימי. /חיצוני 
    + 10/100/1000Mbps POEפורטים כאשר כל אחד מהם הינו   16המתג יכלול לפחות  . 2
   IEEE802.3 AF/ATתמיכה בסטנדרט  . 3
   (UPLINK)פורטים ליציאה   2המתג יכיל  . 4
  . מטר) 150רוחב פס (מרחק שידור עד    1Gטרנט לרשת כולל תמיכה ב אפורט  . 5
 (אופציה).  רוחב פס  1Gפורט לחיבור סיב אופטי כולל תמיכה ב   . 6
 . לכל כניסת פורט  RESETכללי ובנוסף כפתור  RESETלמתג יהיה כפתור   . 7
 . הפורטים (כניסה/יציאה)המתג יכיל נורית חיווי סטטוס לכל  . 8
 –  C °75   ~C °40טמפרטורת עבודה  . 9

 . 95%עמידה בלחות של עד  . 10
או ש"ע   RADWINהמתג יתמוך בהפעלת רדיו לשידור אלחוטי של לינקים מתוצרת  . 11

 מאושר 
 . או שווה ערך מאושר  RADIFLOW  , KORENIXהמתג יהיה תוצרת  . 12

  
 POE ערוצים 8מערכות הקלטה מפרט טכני  .135

   
   POEערוצים כולל   8מערכת הקלטה ל  . 1
    10/100/1000Mbps כרטיס רשת  . 2
 4/1דיסקים, כניסות אזעקה  2חיבור  . 3
   לערוץ  8MPרזולוציה של  . 4
 160MBPS/80MBPS כניסה/ יציאה רוחב פס  . 5
   1Uמארז   . 6
 חיבור לתוכנת ניהול קיימת במוקד  . 7
 או שוו"ע מאושר  DS-7608NI-K2/8Pכדוגמת   . 8

 
 POE ערוצים 16מערכות הקלטה מפרט טכני   .145

   
   POEערוצים כולל  16מערכת הקלטה ל  . 1
    10/100/1000Mbps כרטיס רשת  . 2
 4/1דיסקים, כניסות אזעקה  2חיבור  . 3
   לערוץ 12MPרזולוציה של  . 4
 256MBPS/160MBPS כניסה/ יציאה רוחב פס  . 5
   1Uמארז   . 6
 חיבור לתוכנת ניהול קיימת במוקד  . 7
 או שוו"ע מאושר   DS-7616NI-I2/16Pכדוגמת   . 8
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  מערכת ה בדיקתהליך  -  6פרק 

 הליך בדיקת המערכת   . 1
  

לאחר שהקבלן המבצע בדק כי הציוד הותקן על פי הנדרש והמערכת בכללותה   1.1
עומדת בדרישות המפרט ולאחר שביצע הדרכה בסיסית למשתמשי המערכת  

הליך בדיקת המערכת המוגדר  יודיע הקבלן למזמין כי הוא מוכן להתחיל את 
 כ"מסירה ראשונית". 

  
 בדיקת המערכת תכלול חלק מהדברים הבאים :  1.2

  
  התאמת השרטוטים, והתוכניות שהוגשו להתקנה בשטח 
   ,בדיקה פיזית של אופן ההתקנה: שימוש בעזרים ובאמצעי התקנה מקוריים, ניקיון ואסתטיות

התקנה, מיקומי התקנות תוך התחשבות  סימטריות, שילוט, חיווט, עמידה בתקנים ודרישות ה
 בתנאי שטח קיימים והגנה על הציוד המותקן. 

  בדיקה מדגמית והתאמה בין טופס אישור פריטים להתקנה לפריטים שמותקנים בשטח 
  בדיקת השילוב בין כלל המערכות ואופן העבודה שלהם 
  התאמה בין הדרישות המפרט לביצוע בפועל  

  

ת לאחר שבדק והפעיל את כל הפונקציות  הקבלן מתחייב למסור את המערכ 1.3
לצורך כך יספק הקבלן  ,  והצרכים כפי שהוגדרו ע"י המזמין ובמפרט הטכני 

למזמין טופס בדיקת מערכת שיכלול את כל הבדיקות שבוצעו על ידו והביאו  
 אותו למסקנה שהמערכת עומדת בדרישות. 

  
ל הפרויקט מטעם  בדיקות הקבלה יתבצעו ע"י המזמין ו/או בא כוחו יחד עם מנה 1.4

הקבלן וצוות התקנות, כמו כן הקבלן יספק כל צב"ד ואמצעי גישה (כגון: סולם,  
במת הרמה וכד') הנדרשים לביצוע הבדיקות וייעשה שימוש בצוות התקנות ככל  

 שיידרש להשלים את בדיקות הקבלה. 
  

במידה והבדיקות שיבוצעו ע"י המזמין יהיו משביעות רצון ויימצא כי אכן   1.5
כת בכללותה עובדת באופן שבו הוגדר במפרט ובדרישת הלקוח יונפק  המער

 לקבלן אישור על גמר ביצוע. 
  

אישור גמר ביצוע אינו אישור סופי ע"י המזמין על קבלת העבודה, אישור זה   1.6
 הכרחי בכדי להתחיל את שלב ההרצה והבדיקות. 

  
יום (לפחות) למערכת ,    30לאחר המסירה הראשונית תחל תקופת הרצה של  1.7

בזמן זה ייבחן המזמין את תאימות התוצאה לנדרש, בכל זמן תקופת ההרצה  
הקבלן יפקח על פעילות המערכת ויבצע כיולים, כיוונים והתאמות עד לתפעול  

 המערכת לשביעות רצונו של המזמין. 
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ייתן מענה לכל שאלה של נציגי המזמין לעניין    בזמן תקופת ההרצה הקבלן 1.8
הפעלת המערכת או השימוש ובסמוך לסיום תקופת ההרצה יתאם הקבלן אל  

למשתמשי המערכת, ההדרכה תתבצע   המול המזמין ביצוע הדרכה מלא
 בהתאם לספר הוראות ההפעלה שיסופק ע"י הקבלן. 

  
ת של המערכת  המזמין יצרף לספר ההדרכה הוראות לתחזוקה מונעת בסיסי 1.9

 וינפיק תעודות הסמכה למשתמשי המערכת כאשר הן חתומות על ידו. 
  

  
במקרה בו לא יונפק אישור ביצוע לקבלן כתוצאה מאי עמידה בדרישות המפרט,   1.10

טיב החומרים או חוסר בהשלמת העבודה יוציא המזמין או מי מטעמו דו"ח  
 שיכלול את כל הליקויים שנתגלו. 

  
יפעל הקבלן במידי לתיקון והשלמת העבודה לפי    עם קבלת דו"ח הליקויים 1.11

 ההנחיות שיקבל, למען הסר ספק לא יינתן אישור ביצוע על חלק מהעבודה. 
  

לאחר תיקון כלל הליקויים כפי שיוגדרו ע"י המזמין או  מי מטעמו תערך בדיקה   1.12
 חוזרת לבדיקת הליקויים שצוינו בדו"ח. 

  
תנה לו ההזדמנות להביא את  במקרה בו לא הונפק אישור ביצוע לקבלן וני 1.13

המערכת למצב בו תענה על הדרישה ולא עשה זאת תוך פרק זמן שיוגדר ע"י  
המזמין, יראה המזמין בזאת הפרה של ההסכם ואי עמידה של הקבלן  

  בהתחייבויותיו וידרוש ממנו לפרק את המערכת מבלי לפגוע בזכויות. 

  

 תיעוד ותוכניות  . 2
  

טיוטת תיק מערכת בתצורת   התקנות חדשות הקבלן המבצע יגיש לקראת סיום  2.1
AS MADE    לבדיקת המזמין שתחולק לפי אתרי התקנה ותכלול את הפרטים

 הבאים: 
  

 רשימת מפורטת של הציוד שהותקן בכל אתר כולל ציון דגם ויצרן.   .א
 חודשים למערכת וכלל האביזרים שהותקנו.  24כתב אחריות ל   .ב
סוג התשתית  תוכנות, הפרויקט (מצלמות, , לינקים אלחוטיים,  תיאור מרכיבי   .ג

 .  במלל שהועברה וכד') ואופן ההתקנה והביצוע 
של המצלמות ושאר האביזרים המחוברים ברשת הכוללות   IPטבלת כתובות   . ד

 וסוג האביזר.   IPמספר המצלמה/פריט, שם, כתובת 
ה של רשימת  במקרה של התקנת מערכות אזעקה ואמצעי מיגון יש לצרף טבל  .ה

האזורים ותיאורם, חלוקה למדורים, מספרי מנוי, קוד טכנאי למערכת וקודי  
  משתמשים. 

שירטוט חד קווי של חיבור המערכת על כל מרכיביה כולל חיבורים בין מערכות,    . ו
(או מספרי אזור לגלאים)    IPציון מספרים ושמות של מצלמות/ גלאים, כתובות 

בי המערכת ושאר עזרים כולל אופן חיבור  המחברים את כל מרכי סוגי הכבלים 
 . המערכת המקומית למוקד העירוני וחיבור בין מערכות שונות
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על גבי תוכניות (אם   ברמת האתר, המוקד  וברמת המערכת  AS MADEכניות ות  .ז
כולל ציון   סופק) בהעדר תוכניות יבצע הקבלן שרטוט בהתאם לתצורת האתר 

  פן כזה שישקף את המצב בפועלמיקומים של ציוד שהותקן ודגמים באו
(התוכניות יכילו את הנתונים של האביזרים כפי שנדרש בשרטוט החד קווי של  

  חיבור המערכת). 
בשרטוטים ובתוכניות יש לעשות שימוש בצבעים זהים לאלמנטים חוזרים    .ח

ולחלוקה לפי נושאים באופן כזה שהשרטוט יהיה קריא וברור ברמת המפעילים  
  ם. ונותני שירות אחרי 

  לפי דרישת המזמין   WORD, DWG, PDFכלל התוכניות יוגשו בפורמט    .ט
  פירוט שיטת הסימון והשילוט   . י

  תרשים מלבני הכולל את חיבור כלל האתרים למוקד והקשרים ביניהם   . יא
  הוראות הפעלה למערכות למשתמש (בספר נפרד).   . יב
רשימת קודים וסיסמאות של רכיבי המערכת כגון מצלמות, מתגים, שרתים,    . יג

נתבים ושאר האלמנטים המצריכים שם משתמש וסיסמה להגדרות או כניסה  
 למוצר/תוכנה. 

 מפרטים טכניים של כלל הציוד שהותקן ופורט בטבלת הציוד/כתב הכמויות.   . יד
  

 . כל התוכניות והוראות ההפעלה יהיו בשפה העברית  2.2
  

יש  לאחר בחינת ספר המערכת ע"י המזמין או בא כוחו יוגשו הערות לתיקון באם   2.3
כאלו, על הקבלן להתאים את ספר המערכת לדרישות המזמין באופן כזה שיכיל  

 את כל המידע שיידרש ע"י המזמין. 
  

הקבלן יעביר את טיוטת ספר המערכת כולל תיקונים לבדיקת המזמין, עם אישור   2.4
טיוטת ספר המערכת ולאחר שהקבלן בדק ווידא כי ההתקנה ואופן פעולת  

רישת המזמין  יגיש הקבלן למזמין הוראות הפעלה  המערכת תואמים למפרט ולד 
 .    (D.O.K)עותקים ועל גבי מדיה אלקטרונית  3ותיק מערכת סופי  ב 

  
  WORDתיק המערכת במדיה האלקטרונית יכלול כלל המלל בעברית בתוכנת   2.5

 PDFוב  AUTOCADוכלל השרטוטים על גבי תוכנת 
  

תתבצע בדיקת קבלה   לאחר אישור עקרוני של ספר המערכת והרצת המערכת 2.6
עותקים מודפסים   3סופית למערכת, במעמד בדיקות הקבלה יגיש הקבלן  

עותקים של הוראות הפעלה   3) כולל   D.O.Kוכרוכים ועותק דיגיטאלי על גבי (
וחוברות הסבר למשתמשים על המערכות שהותקנו התואמים להדרכה שביצע  

 הקבלן ועונים על כל הפונקציות הקיימות במערכות. 
  

חודשים) תחל רק לאחר סיום הרצת המערכת ואישורה   24תקופת האחריות ( 2.7
  הסופי ע"י המזמין. 
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  הדרכות  . 3
הדרכות על תפעול ותחזוקת המערכת תתבצע באתר המזמין ובמועדים שייקבעו   3.1

 על ידי המזמין. 
  

בתחילת ההדרכה יחולקו למודרכים הוראות הפעלה למערכת שיהיו בשפה   3.2
 ברורה וקלה כולל פירוט של כלל פונקציות המערכת. העברית ובשפה  

  
מבנה ההדרכה יהיו זהה למבנה ספר הוראות ההפעלה ותכלול בין השאר תיאור   3.3

על מבנה המערכת ותפקודה, הסבר על כל חלק ממבנה המערכת כיחידה  
עצמאית וכחלק אינטגרלי ממערכת השו"ב, איתור ותיקון תקלות ברמת תחזוקה  

 . ימון והשילוטוהסבר על שיטת הס
  

ההדרכה תכלול את כל מרכיבי המערכת, אופן הפעלתם ותלווה בהדגמה חיה   3.4
 על המערכת הקיימת. 

  
עלות ההדרכות כלולה בהצעת המחיר שאושרה ולא יהיו חיובים נוספים בגין   3.5

 הדרכות או השלמת הדרכות. 
  

המערכת והפעלת  השלמת הדרכות עד למצב שהמפעילים מכירים את  3.6
 ן הפונקציות על בוריי 
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 סעיף א'                         7פרק 

  כ"כ ציוד להתקנות חדשות

  

  

מחיר   כמות   תיאור   מס"ד 
  יח' 

מזווד  חיצוני ארון תקשורת (גדול) אספקה, התקנה, חיווט, חיבור והפעלה של    .1
, פאנל חיבורים ,פסי  להתקנה על הקרקע כולל מנעול דוגמת בזק ותאורה פנימית

דין, פלטת אלומיניום, ספקי כוח וכל הנדרש להפעלת המצלמות המפורטות בכתב  
עם גיבוי  48VDCהכמויות, מאווררים, מאמ"ת ופחת זרם, ספק כוח ממיר מתח ל 

DC  שקעים ישראלים תקניים,  4שעות עבודה של הארון, פסי חשמל מינימום   3לעד
או שוו"ע   OR-6420 420X680X125ארון כדוגמת הארקה וזיווד האביזרים בתוכו, 

  מאושר 
1  7,000   ₪  

-ORבסיס דוגמת  התקנת  צוקל עבור ארון תקשורת על הקרקע כולל יציקת בטון ,  .2
  או שוו"ע מאושר  .9420

1  1,900   ₪  
מזווד חיצוני ארון תקשורת (בינוני) אספקה, התקנה, חיווט, חיבור והפעלה של    .3

, אמצעי התקנה  להתקנה על קיר או עמוד כולל מנעול דוגמת בזק ותאורה פנימית
על עמוד, פאנל חיבורים ,פסי דין, פלטת אלומיניום, ספקי כוח וכל הנדרש להפעלת  

   48VDCמאמ"ת ופחת זרם, ממיר  המצלמות המפורטות בכתב הכמויות, מאווררים,
שקעים ישראלים   4שעות עבודה של הארון, פסי חשמל מינימום   3לעד  DCעם גיבוי 

  , 35X60X80כדוגמת ארון בזק, מידות הארון  תקניים, הארקה וזיווד האביזרים בתוכו, 
1  5,000   ₪  

  35X60X80התקנת  צוקל עבור ארון תקשורת על הקרקע כולל יציקת בטון לארון   .4
  1,650   ₪  

מזווד  חיצוני ארון תקשורת (קטן) אספקה, התקנה, חיווט, חיבור והפעלה של    .5
, אמצעי התקנה על להתקנה על קיר או עמוד כולל מנעול בזק ותאורה פנימית

עמוד, פאנל חיבורים ,פסי דין, פלטת אלומיניום, ספקי כוח וכל הנדרש להפעלת  
   48VDCהמצלמות המפורטות בכתב הכמויות, מאווררים, מאמ"ת ופחת זרם, ממיר 

שקעים ישראלים   4שעות עבודה של הארון, פסי חשמל מינימום   3לעד  DCעם גיבוי 
  ,  30X50X60כדוגמת ארון בזק, מידות הארון  זרים בתוכו, תקניים, הארקה וזיווד האבי

1  3,900   ₪  
תוספת לארון של בקר טעינה כולל סוללות גיבוי ג'ל אטומים לפריקה עמוקה לגיבוי    .6

המערכת במקרה של הזנת חשמל לילית בלבד (לארון בינוני/גדול), הסוללות ובקר  
סוללות ג'ל אטומות פריקה עמוקה  של הארון,  24/7הטעינה יאפשרו הפעלה רציפה 

  אמפר   100
1  3,000   ₪  

  4MPברזולוציה של   IP כיפהמצלמת  שלמטר והתקנה   50חיווט עד אספקה   .7
כולל עדשה קבועה  (גודל ובדרישה  5.6סעיף  בהתאם למפורט במפרט הטכני

מ"מ יותאם לאזור הכיסוי ומיקום המצלמה) ומיגון חיצוני משולב  2.8,4,6העדשה 
קופסת   המחיר יכלול ",1/3, חיישן IP67  ,120db,  מטר 30ל   פנס אינפרא חיצוני

להפעלה מלאה של  זרוע ומתאמי התקנה מקוריים ותעלותהשלמת צנרת חיבורים, 
  .המצלמה והמערכת וחיבורם לארונות הריכוז

1 1,350   ₪  
  4MPברזולוציה של   IP כיפהשל מצלמת מטר והתקנה   50חיווט עד  אספקה  .8

ובדרישה כולל עדשה קבועה  (גודל  5.7סעיף  בהתאם למפורט במפרט הטכני
מ"מ יותאם לאזור הכיסוי ומיקום המצלמה) ומיגון חיצוני משולב  2.8,4,6העדשה 

", צבע בלילה 1/1.8, חיישן IP67  ,130db,  מטר 30ל   פנס אינפרא חיצוני
זרוע  ותעלותהשלמת צנרת  קופסת חיבורים,  המחיר יכלול ואנליטיקה מובנית, 
קוריים להפעלה מלאה של המצלמה והמערכת וחיבורם לארונות ומתאמי התקנה מ

  הריכוז, 
1  1,650   ₪ 
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  כ"כ ציוד להתקנות חדשות המשך  סעיף א'        7פרק 

  

  

מחיר   כמות   תיאור   מס"ד 
  יח' 

  4MPברזולוציה של   IPשל מצלמת צינור והתקנה  מטר  50חיווט עד  אספקה   .9
ובדרישה כולל עדשה קבועה  (גודל  5.8סעיף בהתאם למפורט במפרט הטכני 

מ"מ יותאם לאזור הכיסוי ומיקום המצלמה) ומיגון חיצוני משולב  2.8,4,6העדשה 
" צבע בלילה 1/1.8, חיישן IP67  ,130db,  מטר 60ל   פנס אינפרא חיצוני

זרוע  ותעלותת צנרת השלמ קופסת חיבורים,  המחיר יכלול ואנליטיקה מובנית ,
ומתאמי התקנה מקוריים להפעלה מלאה של המצלמה והמערכת וחיבורם לארונות 

  הריכוז,
1  1,800   ₪  

  8MPברזולוציה של   IPשל מצלמת צינור והתקנה  מטר  50חיווט עד  אספקה   . 10
ובדרישה כולל, עדשה קבועה  (גודל  5.9סעיף בהתאם למפורט במפרט הטכני 

מ"מ יותאם לאזור הכיסוי ומיקום המצלמה) ומיגון חיצוני משולב  2.8,4,6העדשה 
" צבע בלילה 1/1.2, חיישן IP67  ,130db,  מטר 60ל   פנס אינפרא חיצוני

זרוע   ותעלותהשלמת צנרת  קופסת חיבורים, המחיר יכלול ואנליטיקה מובנית ,
וריים להפעלה מלאה של המצלמה והמערכת וחיבורם לארונות ומתאמי התקנה מק

  הריכוז, 
1  2,050   ₪  

  4MPברזולוציה של   IPשל מצלמת צינור והתקנה  מטר  50חיווט עד  אספקה  . 11
-2.8ובדרישה כולל עדשת זום חשמלית  5.10סעיף  בהתאם למפורט במפרט הטכני

מטר, מגע יבש  60ל  מ"מ ומיגון חיצוני משולב פנס אינפרא חיצוני 12
1/1,IP66,IK10 DB120 ,  כרטיס זכרון מובנה עד 1/2.7אנליטיקה מובנית, חיישן ,"

256GB,זרוע ומתאמי    ותעלותהשלמת צנרת  , , המחיר יכלול קופסת חיבורים
  ה מלאה של המצלמה והמערכת וחיבורם לארונות הריכוז, התקנה מקוריים להפעל

1  2,200   ₪  
של מצלמה ממונעת כולל תאורת אינפרא למרחק  והתקנה  מטר  50חיווט עד  אספקה  . 12

",  5מ"מ) גודל  X32 )4.8-153מגה פיקסל זום אופטי  4מטר,  150של מינימום 
IP66  ,120DB 2/1, כניסה/יציאה אודיו, מגע יבש   ,auto tracking   1/2.8, חיישן  "

זרועות ומתאמים ואביזרים במפרט הטכני,   5.4סעיף ,  24VAC  כולל, ספק כח
  ותעלות,השלמת צנרת  הנדרשים להתקנה, מחיר המצלמה יכלול את כל המתאמים,

  זרועות ואלמנטים מקוריים הנדרשים להתקנת המצלמה 
1  5,800   ₪  

של מצלמה ממונעת כולל תאורת אינפרא למרחק  והתקנה  מטר  50חיווט עד  אספקה  . 13
",  7מ"מ) גודל  X32 )5.9-188מגה פיקסל זום אופטי  4מטר,  200של מינימום 

IP66 ,IK10  ,120DB 2/1, כניסה/יציאה אודיו, מגע יבש  ,auto tracking  חיישן ,
זרועות ומתאמים במפרט הטכני,  5.5סעיף   24VAC כולל, ספק כח,", רמקול  1/1.8

השלמת צנרת  ואביזרים הנדרשים להתקנה, מחיר המצלמה יכלול את כל המתאמים,
  זרועות ואלמנטים מקוריים הנדרשים להתקנת המצלמה   ותעלות,

1  6,800   ₪  
  כולל,  1קמ"ש נתיב  130עד   LPRמצלמת  של והתקנה  מטר  50חיווט עד  אספקה  . 14

זרועות ומתאמים ואביזרים הנדרשים להתקנה, מחיר המצלמה יכלול את כל  
זרועות ואלמנטים מקוריים הנדרשים להתקנת    ותעלות,השלמת צנרת  המתאמים,

או שווה ערך מאושר המתחבר לתוכנת ה   xno-6123rכדוגמת  מצלמה  המצלמה
FLIR 

1  3,700   ₪  
, מצלמת  אספקה חיווט הגדרה והתקנה של מצלמת צינור/ כיפה אינפרא לתנאי חוץ  . 15

IP  4ברזולוציה שלMP   כולל אנליטיקה מובנית במצלמה בהתאם למפרט הטכני
זרועות ומתאמים ואביזרים הנדרשים להתקנה, מחיר   כולל  5.11סעיף  המצורף 

זרועות ואלמנטים מקוריים   ותעלות,השלמת צנרת  המצלמה יכלול את כל המתאמים,
, המצלמה צריכה להיות בעלת אינטגרציה מלאה ההנדרשים להתקנת המצלמ

  המותקנת במוקד העירני   FLIRלתוכנת ה 
1  4,700   ₪  
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  כ"כ ציוד להתקנות חדשות המשך  סעיף א'        7פרק 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

מחיר   כמות   תיאור   מס"ד 
  יח' 

פורט המותאם   8אספקה חיווט והתקנה בתוך ארון התקשורת של מתג תעשייתי   . 16
     כולל ספקי כוח 5.12סעיף לתנאי חוץ בהתאם למפרט הטכני 

1  2,100   ₪  
(גודל  הארון יכיל את מערכת  6U" גודל 19והתקנה של ארון תקשורת זיווד אספקה   . 17

  6ספייר) כולל פאנל ייצוג, מגשרים, מדף,  פס   30%החיבורים כולל  ההקלטה ופאסי
  45שקעים עם ממ"ט  ופס שערות לריכוז מצלמות עומק 

1  1,200   ₪  
כל פורט  370Wהספק  POEפורטים  24אספקה חיבור הגדרה והתקנה של מתג   . 18

1G  הספק ,POE  30לערוץW  ,2  יציאותUP LINK 1G   שניתן לחיבור נחושת או
SFP  1במארזU  כדוגמתDS-3E1526P-SI  או שווה ערך מאושר  

1  2,500   ₪  
מגעים   1Uבמארז  POEערוצים  8אספקה חיבור והתקנה של מערכת הקלטה ל   . 19

  כולל מקלדת ועכבר אלחוטיים  2TBרזולוציה לערוץ כולל דיסק  8MP, 4/1יבשים 
 במפרט הטכני. 5.13סעיף 

1  2,750   ₪  
מגעים   1Uבמארז  POEערוצים  16אספקה חיבור והתקנה של מערכת הקלטה ל   . 20

  כולל מקלדת ועכבר אלחוטיים  4TBרזולוציה לערוץ כולל דיסק  12MP, 4/1יבשים 
  במפרט הטכני 5.14סעיף 

1  4,500   ₪  
ערוצים מותאמת לתנאי חוץ  8אספקה חיבור והתקנה של מערכת הקלטה ל   . 21

  או שוו"ע מאושר  טרה SSD 2כולל דיסק   DS-7608NI-G2/4P כדוגמת 
1  3,000   ₪  

  עלות ליום מנוף /במת הרמה   . 22
1  2,400   ₪  
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  סעיף ב'                           7פרק 

  מטר 50כ"כ חיווט ועזרים להתקנות חדשות/השלמות התקנות חדשות או מעל 

  

  

  

  

  

מחיר   כמות   תיאור   מס"ד 
  יח' 

, יחושב לפי ביצוע בפועל   מותאם תוצרת טלדור CAT 7פריסה/השחלה של כבל   .1
  כאופציה במקרה של פריסה נוספת מעבר לחיווט המצלמות 

  ₪  7  מ"א
, יחושב לפי ביצוע  תוצרת טלדור לתנאי חוץ מותאם  CAT 7פריסה/השחלה של כבל   .2

  בפועל כאופציה במקרה של פריסה נוספת מעבר לחיווט המצלמות 
  ₪   10  מ"א

  מ"מ  30X30פלסטיק פנימית כולל מכסה בגודל  PVCאספקה והתקנה של תעלת   .3
  ₪   15  מ"א

  מ"מ  40X60פלסטיק פנימית כולל מכסה בגודל  PVCאספקה והתקנה של תעלת   .4
  ₪   22 מ"א

  מ"מ  60X120פלסטיק פנימית כולל מכסה בגודל  PVCאספקה והתקנה של תעלת   .5
 ₪   26  מ"א

  מ"מ   40X60אספקה והתקנה של תעלת פח חיצונית כולל מכסה בגודל   .6
  ₪   45  מ"א

  מ"מ 60X120בגודל אספקה והתקנה של תעלת פח חיצונית כולל מכסה   .7
  ₪   60  מ"א

  מ"מ   20אספקה והתקנה של צנרת מסוג מריכף להתקנה פנימית  תקן כבה קוטר   .8
  ₪   10  מ"א

  מ"מ  32אספקה והתקנה של צנרת מסוג מריכף להתקנה פנימית תקן כבה קוטר    .9
  ₪   20  מ"א

  מ"מ  20להתקנה חיצונית תקן כבה קוטר   אספקה והתקנה של צנרת מסוג מרירון  . 10
  ₪   20  מ"א

  מ"מ  32אספקה והתקנה של צנרת מסוג מרירון להתקנה חיצונית תקן כבה קוטר    . 11
  ₪   25  מ"א

  מ"מ 18אספקה והתקנה של צינור שרשורי פלסטיק להתקנה פנימית תקן כבה קוטר   . 12
  ₪   12  מ"א

קוטר   UVלהתקנה חיצונית מוגן  UVאספקה והתקנה של צינור שרשורי פלסטיק מוגן   . 13
  מ"מ  29

  ₪   32  מ"א
  מטר 50התקנת נקודת רשת פנימית כולל אביזרים, חיווט, תעלות ובדיקה עד   . 14

1  300   ₪  
  מטר  50התקנת נקודת רשת חיצונית כולל אביזרים, חיווט חיצוני  תעלות ובדיקה עד   . 15

1  500   ₪  
  63ס"מ כולל הנחת צינור יק"ע  50חפירה באדמה עד לעומק   . 16

  ₪   220  מ"א
  חדירה של צינור לתוך צוקל/ארון    . 17

  ₪   350  קומפלט 
  חיצוני  NYYפריסה והשחלה של כבל חשמל   . 18

  ₪   12  מ"א
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  סעיף ג'                           7פרק 

  מחוזה תחזוקה חלופי לרכישה כחלק  כ"כ ציוד

  

  

  

  

  

  מחיר יח'  כמות   תיאור   מס"ד 
בהתאם למפורט במפרט   4MPברזולוציה של  IP כיפהשל מצלמת והתקנה אספקה   .1

מ"מ יותאם    2.8,4,6ובדרישה מיגון, עדשה קבועה  (גודל העדשה  5.6סעיף הטכני 
,   מטר 30ל   לאזור הכיסוי ומיקום המצלמה) ומיגון חיצוני משולב פנס אינפרא חיצוני

IP67  ,120db קופסת חיבורים, זרוע ומתאמי התקנה   המחיר יכלול ",1/3, חיישן
  נות הריכוז,  מקוריים להפעלה מלאה של המצלמה והמערכת וחיבורם לארו

1 900   ₪  
בהתאם למפורט במפרט   4MPברזולוציה של  IP כיפהשל מצלמת והתקנה אספקה   .2

מ"מ   2.8,4,6ובדרישה כולל מיגון, עדשה קבועה  (גודל העדשה  5.7סעיף הטכני 
  30ל   יותאם לאזור הכיסוי ומיקום המצלמה) ומיגון חיצוני משולב פנס אינפרא חיצוני

 המחיר יכלול ", צבע בלילה ואנליטיקה מובנית, 1/1.8, חיישן IP67  ,130db,  מטר
להפעלה מלאה של המצלמה קופסת חיבורים, זרוע ומתאמי התקנה מקוריים 

  והמערכת וחיבורם לארונות הריכוז,
1  1,200   ₪  

בהתאם למפורט במפרט   4MPברזולוציה של  IPשל מצלמת צינור והתקנה אספקה   .3
מ"מ   2.8,4,6ובדרישה כולל מיגון, עדשה קבועה  (גודל העדשה  5.8סעיף  הטכני

  60ל   יותאם לאזור הכיסוי ומיקום המצלמה) ומיגון חיצוני משולב פנס אינפרא חיצוני
 המחיר יכלול " צבע בלילה ואנליטיקה מובנית ,1/1.8, חיישן IP67  ,130db,  מטר

מלאה של המצלמה  קופסת חיבורים, זרוע ומתאמי התקנה מקוריים להפעלה
  והמערכת וחיבורם לארונות הריכוז, 

1  1,350   ₪  
בהתאם למפורט במפרט   8MPברזולוציה של  IPשל מצלמת צינור והתקנה אספקה   .4

מ"מ   2.8,4,6ובדרישה כולל מיגון, עדשה קבועה  (גודל העדשה  5.9סעיף  הטכני
  60ל   יותאם לאזור הכיסוי ומיקום המצלמה) ומיגון חיצוני משולב פנס אינפרא חיצוני

 המחיר יכלול " צבע בלילה ואנליטיקה מובנית ,1/1.2, חיישן IP67  ,130db,  מטר
מלאה של המצלמה  קופסת חיבורים, זרוע ומתאמי התקנה מקוריים להפעלה

  והמערכת וחיבורם לארונות הריכוז, 
1  1,600   ₪  

בהתאם למפורט במפרט   4MPברזולוציה של  IPשל מצלמת צינור והתקנה אספקה   .5
מ"מ ומיגון   2.8-12ובדרישה כולל מיגון, עדשת זום חשמלית  5.10סעיף הטכני 

 ,IP66,IK10  DB120,1/1מטר, מגע יבש  60ל  חיצוני משולב פנס אינפרא חיצוני
, , המחיר יכלול 256GB", כרטיס זכרון מובנה עד 1/2.7אנליטיקה מובנית, חיישן 

למה קופסת חיבורים, זרוע ומתאמי התקנה מקוריים להפעלה מלאה של המצ
  והמערכת וחיבורם לארונות הריכוז

1  1,750   ₪  
 150של מצלמה ממונעת כולל תאורת אינפרא למרחק של מינימום והתקנה אספקה   .6

,  IP66   ,120DB", 5מ"מ) גודל   X32 )4.8-153מגה פיקסל זום אופטי  4מטר, 
  כולל, ספק כח"  1/2.8, חיישן   auto tracking,   2/1כניסה/יציאה אודיו, מגע יבש 

24VAC  , זרועות ומתאמים ואביזרים הנדרשים להתקנה, במפרט הטכני,  5.4סעיף
מחיר המצלמה יכלול את כל המתאמים, זרועות ואלמנטים מקוריים הנדרשים  

    להתקנת המצלמה 
1  5,000   ₪  
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  חלופי לרכישה כחלק מחוזה תחזוקה  כ"כ ציוד

  פירוק ציוד תקול והחלפתו בציוד החדש כלול בחוזה התחזוקה 

  סעיף ד'                           7פרק 

  ועמדות עבודה , רשיונות שרת ניהולשידרוגי כ"כ תוכנת הקלטה, 

  

  סעיף ה'  7פרק 

  מחירון לשירותי תחזוקה חודשיים 

  

  מחיר יח'  כמות   תיאור   מס"ד 
 200של מצלמה ממונעת כולל תאורת אינפרא למרחק של מינימום והתקנה אספקה   .7

,   IP66 ,IK10", 7מ"מ) גודל   X32 )5.9-188מגה פיקסל זום אופטי  4מטר, 
120DB 2/1, כניסה/יציאה אודיו, מגע יבש   ,auto tracking  רמקול   1/1.8, חיישן ,"

זרועות ומתאמים ואביזרים  במפרט הכטני  5.5סעיף  24VAC כולל, ספק כח, 
הנדרשים להתקנה, מחיר המצלמה יכלול את כל המתאמים, זרועות ואלמנטים  

  מקוריים הנדרשים להתקנת המצלמה
1  6,000   ₪  

פורט המותאם לתנאי חוץ בהתאם למפרט  8של מתג תעשייתי   והתקנה אספקה  .8
     כולל ספקי כוח 5.12סעיף הטכני 

1  1,800   ₪  
  12vdc/50ahאספקה/החלפה של סוללת גיבוי ג'ל אטומה בעלת פריקה עמוקה   .9

1  700   ₪  
  12vdc/100ahאספקה/החלפה סוללת גיבוי ג'ל אטומה בעלת פריקה עמוקה   . 10

1  1300   ₪  

  מחיר יח'  כמות   תיאור   מס"ד 
שרת מצלמות להתרחבות עתידית בהתאם למפורט  אספקה חיווט והתקנה של   .1

 מפרט הטכני  5.2סעיף ב
1  24,000   ₪  

  להרחבת אחסון לשרת הקלטות  8TBאספקה חיבור והתקנה של דיסק   .2
1  1,900   ₪  

   5.1סעיף  5אספקה חיווט והתקנה של עמדת קליינט כולל רישיונות כמפורט בפרק   .3
1  7,000   ₪  

    ELITEלסדרת   CLASSICשדרוג מערכת מסדרה   .4
1  6,500   ₪  

 למערכת הקלטה  ELITEהוספת רישיון   .5
1  700   ₪  

  FLIRכולל אינטגרציה לתוכנת  LPRרישיון בסיס למערכת   .6
1  5,500   ₪  

 FLIRעבור מערכת  LPRרישיון לערוץ   .7
1  1,900   ₪  

מחיר   כמות   תיאור   מס"ד 
  יח' 

, הרכיבים , שרת ההקלטות ועמדות  עבור המצלמות חודשייםשירותי תחזוקה   .1
      הקליינט

12  3,500   ₪  
מצלמות למערכת, מצלמות שאינן  עלות חודשית למחיר התחזוקה בעבור הוספת   .2

  בגדר אחריות (החיוב יבוצע לפי כמות המצלמות שתתווסף מעט לעט)
1  40   ₪  
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  א' נספח 

טבלת אתרים ותוואי התקשורת למערכת ההקלטה הראשית במוקד  
  העירוðי . 

  
  סה"כ מצלמות לאתר   מצלמה    שם האתר   מס"ד 

  5  יהוד מרכז א'    יהוד מרכז  . 1
  יהוד מרכז ב'  

  ממונעת יהוד מרכז  
  ממונעת   1אמפי   מחוברת ליהוד מרכז 
  ממונעת   2אמפי   מחוברת ליהוד מרכז 

  3  אלטלף א'     כניסת אלטלף   . 2
  אלטלף ב'   

  ממונעת אלטלף  
  4  סביונים א'    כניסת סביונים   . 3

  סביונים יציאה  
  1ממונעת סביונים 
מותקנת במגרש   2ממונעת סביונים 

  הכדורגל 
  3  אוקלהומה מחסן פנימי    מחסן אוקלהומה   . 4

  אוקלהומה מחסן  
  ממונעת פארק אוקלהומה  

  2  , אנדרטה  1גן הבנים   גן הבנים     . 5
  , רמפה  2גן הבנים 

  גינת אדלר   . 6
  מחובר לגן הבנים 

  2  1גינת אדלר 
  2גינת אדלר 

  1  ממונעת בית העלמין   העלמין בית   . 7
  1  ממונעת גן עץ האפרסק   גן עץ האפרסק   . 8
  1  ממונעת גן רקיאל   גן רקיאל   . 9
פארק העצמאות +    

  מתחם השמחה  
  4  ממונעת פארק העצמאות 

  1מתחם השמחה 
  2מתחם השמחה 
  3מתחם השמחה 

  1  ממונעת גן רבין   גן רבין    . 10
  2  1חזי   גן חזי   . 11

  2חזי 
  5  1גן הבנים   גן הבנים חדש    . 12

  2גן הבנים 
  3גן הבנים 
  4גן הבנים 
  5גן הבנים 

  2  1גן מקלב   גן מקלב חדש   . 13
  2גן מקלב 

  4  1מתחם הטניס   מתחם הטניס    . 14
  2מתחם הטניס 
  3מתחם הטניס 
  4מתחם הטניס 
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  סה"כ מצלמות לאתר   מצלמה    שם האתר   מס"ד 

  3  1פארק אזורים   פארק אזורים    . 15
  2פארק אזורים 
  3פארק אזורים 

  6  1פארק אתגרים   פארק אתגרים    . 16
  2פארק אתגרים 
  3פארק אתגרים 
  4פארק אתגרים 
  5פארק אתגרים 
  6פארק אתגרים 

  5  1 51שצ"פ   51שצ"פ   . 17
  2 51שצ"פ 
  3 51שצ"פ 
  4 51שצ"פ 
  5 51שצ"פ 

  54  סה"כ מצלמות לשירותי תחזוקה    . 18

  
ישðם מצלמות שיחוברו למערכת ההקלטה אך לא יכללו בשירותי התחזוקה החודשיים במקרה  

  שהן עדיין באחריות,  

  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

   


