
04/2020מכרז 

, אספקה, שדרוג מערך שליטה ובקרה

הפעלה ותחזוקה של , התקנה

ס"מערכות טמ

מ להבים.עבור מ

:ייעוץ ותכנון טכנולוגי

מ"סקיונט בע

מועצה מקומית להבים



דגשים

תשובות   , בכנס זה לא יתקיים הליך שאלות

שכן הליך שכזה יתקיים אך ורק במסגרת , והבהרות

.למסמכי המכרז7בעמוד 8סעיף 

מצגת זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז  ,

בצירוף חותמת   , ועל המציעים לצרפה להצעתם

המצגת תשלח לכל  )וחתימת המציע בכל עמוד 

(.המכרזרוכשי



ריכוז מועדים

30/07/2020ביום מועד פרסום המכרז

10:00בשעה 10/08/2020ביום מועד כנס מציעים

08:00בשעה 23/08/2020ביום מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

14:00בשעה 06/09/20ביום הצעותמועד אחרון להגשת 



הגשת ההצעה

בעותק מודפס  , יוגש( המחירון)כתב הכמויות 

עם טבלת יצרן ודגם ובעותק  , וחתום בכל דף

Disk on key,ג  "פתוח עדיגיטאלי בקובץ אקסל 

, ( בקובץPDFעם הפניה ל )יצרן שיכלול טבלת 

הצעה שלא תכלול טבלה מפורטת  . ויצרןדגם 

.של יצרן ודגם עלולה להיפסל על הסף



הדיגיטאלי יכלול את כל הפרוספקטים הקובץ 

הפנייה לכל קובץ , PDFשל הציודים בפורמט 

.תבוצע דרך המחירון

הצעת המחיר הינה על בסיס הנחה קבועה לכל  

רוכשיטופס הצעת מחיר יישלח לכל . המחירון

.המכרז



בחינת ההצעות

עמידה בתנאי סף–' שלב א.

ניקוד טכני–' שלב ב.

הצעת המחיר–' שלב ג

 מחיר60%טכני ו 40%שקלול ההצעה.

.במכרז10' עמ, נערכה טבלת ניקוד האיכות



קייםמצב 

ס כמפורט במסמכי  "להבים קיימת מערכת טממ.במ

:המערכת כוללת, המכרז

חומרה ותוכנה בביתן שמירה.

מערך צפייה במרכז הפעלה.

ט"מערך צפייה במוקד בעמדת קב.

 (.2.4)רשת תקשורת באמצעות עורקים אלחוטיים

אתרי קצה עם אמצעים טכנולוגיים.



VMSמערכת 

המציע  ,Digivodתוצרת VMSס הכוללת "מערכת טמ

רשאי להחליף את המערכת במערכת שווה ערך  

בתנאי שהגיש ופירט  , ואיכות העומדת במפרט הטכני

י  "בהצעתו את המערכת החלופית והמערכת אושרה ע

.המזמין והיועץ וללא עלות נוספת

HTSתוצרת LPRבכניסות ליישוב קיימת מערכת 

!מערכת זו לא תוחלף



הפרויקטמטרת 

והמערכות  שוטפת של האתרים תחזוקה 

בהתאם  הקיימות והחדשות שיותקנו והכל 

.לכללי המכרז ולנספחים

,  עיבוי והקמת אתרים נוספים בשטח המועצה

.תפעול וביטחון, לצורכי אכיפה



:אחריות ושרות למערכת הקיימת

,  המציע שיזכה בעבודה יספק תמיכה טכנית

אחריות ותחזוקה כולל חלפים כמפורט במסמכי  

.ולמערכות הקיימותהמכרז למערכות שיותקנו 

הזוכה יערוך בדיקה ויישור קו למערכות הקיימות  

ימי עבודה מחתימת החוזה ומרגע זה כל  20תוך 

.האחריות תהא על הזוכה



:ז ביצוע הפרויקט"לו

ז  "לכל אתר המזמין ינפיק צו תחילת עבודה הכולל לו

אי עמידה (. יהיו אתרים שיבוצעו במקביל)מפורט 

.ז הינה הפרה של ההסכם עם כל המשתמע מכך"בלו

פרק הזוכה יבצע את העבודות הנדרשות וזאת תוך 

.זמן המוגדר בצו תחילת עבודה

CDR מביצוע הסיור  , ימי עבודה7תוך לכל אתר יוגש

.עם נציג המועצה



:תהליך אישור ציודים

י המזמין  "הציודים והפריטים המוצעים יאושרו ע

בלבד ולמציע לא יהיו שום טענות בנוגע  

.לקביעה זו

,  ב"פריטים ייחודיים כגון מערכת אנליטיקה וכיו

ח המציע  "בשטח ע" פיילוט"ייבדקו בתהליך 

.והציוד יאושר לשביעות רצונו של המזמין



:סיכוני סייבר

ס יעמוד במצטבר בכל הדרישות מתוך מסמך "ציוד הטמכל 

שהופץ ופורסם   " צמצום סיכוני סייבר ממצלמות אבטחה"

משרד ראש הממשלה באפריל , י מערך הסייבר הלאומי"ע

2018.

המזמין יהיה רשאי לבקש אישור מעבדה בלתי תלויה לתנאי 

המעבדה תיבחר ותאושר , ח המציע עבור כל פריט"זה ע

י המזמין בלבד ולמציע לא יהיו שום טענות בנוגע "מראש ע

.לקביעה זו



:רשת תקשורת אלחוטית

/  אזרחיהאתרים יחוברו למוקד המזמין ולמוקד 

עורקים אלחוטיים ועורקים חיצוני באמצעות 

.מילימטריים

דוח  אתרים ויגיש המציע יערוך סקר אתר בכל 

כולל ממצאים  Radio planning reportמפורט 

.CDRוהפרעות במעמד ה 



תודה רבה  
ובהצלחה לכולם

מ"סקיונט בע

מועצה מקומית להבים




