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 מפרט טכני

 כללי 1

 השירותים תכולת 1.1

החברה באמצעות מצלמות אבטחה )להלן  מתקניהגברת הביטחון, ניטור ואבטחת  המטרת הפרויקט הינ 1.1.1

 .ובהתאם לדרישות המיגון של רשות המים המערכת(

באתריה המפורטים מערכות בטחון וגילוי פריצה חיבור והחברה מבקשת להקים מערכת מצלמות אבטחה  1.1.2

 )להלן אתרי החברה(: להלן

 

, מכון 3, באר 2באר , 4, מכון ביוב 3, מכון ביוב 1: מכון טיהור שפכים, מאגרים, מכון ביוב מים וביובמתקני 

, 25באר , 24מכון , 23 מכון, 22, באר 19, באר 18, באר 15, באר 15, באר 13, באר 10, באר 6, באר 6, מכון 5

 .26מכון 

 .רעננה: משרדי החברה, מחסנים ואתרים נוספים בשטח השיפוט של העיר אתרים נוספים

 

 , להקמת מוקד ולהקמת מערך תקשורת.כיל את ההנחיות למיגון כל אתרממפרט זה  1.1.3

 במפרט יוגדרו את תכולת העבודה, ההתקנה, התחזוקה והציוד שיסופק. 1.1.4

המפורט הגדרות התכולה עבור סך כל האתרים והמוקד בכל פרויקט יבואו לידי ביטוי בכתב הכמויות  1.1.5

 .(1)מצ"ב בחוברת  הצעת המחירב

או להפחית( את היקף הציוד ו/או השירותים הנדרשים \לשנות )להגדיל ו תרשאי החברהמובהר בזאת כי  1.1.6

 ., ולא יהא בכך כדי לשנות את הצעת המחיר של המציעהבלעדי הולשיקול דעת הבהתאם לצרכי

 הספקונספחי האתרים ישמשו כבסיס לתחילת התכנון המפורט שיבוצע ע״י  (1)מצ"ב בחוברת  כתב הכמויות 1.1.7

 .בלבדבאומדן  כמויות אולם הם כוללים  הזוכה

הסופיות בנוגע לציוד והשירות הנדרש עבור כל אתר  האת דרישותי החברהקבע תבמסגרת התכנון המפורט  1.1.8

)מצ"ב  כמפורט בכתב הכמויות (המשל"טמרכז השליטה בה תותקן מערכת הצפייה וההקלטה )להלן ועבור 

 .(1בחוברת 

לעיל, ייעשו ע״פ המחירים המפורטים בהצעת  כל השינויים הנדרשים לאחר ביצוע השלבים המפורטים 1.1.9

 והתשלום יבוצע בהתאם לביצוע בפועל בלבד. הספק הזוכההמחיר שהוגשה מטעם 

 

 אופן הגשת המענה  1.2

עבור המערכת המוצעת, יידרש פירוט טכני של פתרון המוצע, באופן הבא וזאת כחלק ממסמכי המענה של 

 :)להלן חוברת המענה הטכני( המציעים למכרז

 בנה המענה הטכני להצעה מ 1.2.1

 במתכונת הבאה:מענה טכני תוצג חוברת 

 כותרת החוברת : מענה טכני של >שם המציע<

 בהתאמה מלאה. (1)מצ"ב בחוברת  תוכן עניינים: ערוך וממוספר ע״פ מספור הפריטים בכתב הכמויות
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 כל פריט.עבור  יצרן ודגםללא מחירים המפרטת את שם  (1)מצ"ב בחוברת  טבלת כתב הכמויות

יידרש להציג את המפרט הטכני של  ( 1חוברת  ו'מהפריטים המופיעים בכתב הכמויות )מסמך לכל פריט 

מפרט טכני משלים , )ברושור( מלא רשמי של היצרן מפרט טכניאותו פריט באופן הבא: דף שער של הפריט, 

להבטיח התאמה מלאה לכל מטעם המציע בו יופיעו כל הפרטים החסרים במפרט הטכני של היצרן על מנת 

 דרישות המפרט עבור הפריט כפי שמופיעים במפרט הטכני במכרז זה.

סעיף ו לצד כל סעיף במפרטים הטכניים שיוגשו עבור כל פריט, יסמן וירשום המציע בכתב יד את מספר פרק

 דרישת המפרט הטכני לו הוא עונה.

 פירוט מבנה המערכת המוצעת יוצג באופן הבא :  1.2.2

 י למערכת המוצעת מפרט טכנ

 תיאור המערכת ואופן פעולתה )במלל ובשרטוטים(. 

 ם של רכיבים מרכזיים במערכתהגדרת אופן פעולת

 המידע המסופק חייב להיות מלא ולהתייחס לכל פריט מוצע ולכל סעיף דרישה מהמפרט. 1.2.3

 

  תנאים פרוצדורליים לאישור חוברת המענה הטכני 1.3

המוצרים, האביזרים, המערכות והתוכנות בעלי ניסיון מוכח, של  יבואניעל הספק הזוכה להתקשר עם  1.3.1

 מערכת, תוכנה.  שנתיים לפחות באספקה, במתן שרותי הדרכה על מוצר, אביזר,

יהיו בקשרי אספקה בשוק עם  המציע,המוצרים, האביזרים, המערכות והתוכנות שיוצעו על ידי  יבואני 1.3.2

ת ניסיון מוכח והמורשות למכור, להתקין ולתת שרות חברות אינטגרציה והתקנה בעלו שתילפחות עוד 

  בישראל.

 יםהרשמי היבואניםמטעם  יםרשמי כיםמסמלהגיש במסגרת ההצעה  המציעכפועל יוצא מהאמור לעיל על  1.3.3

 1.3.1האמור בסעיף את ים מוכיחה המוצרים, האביזרים, המערכות והתוכנות שיוצעו על ידי המציע, של

  ., וכן לפרט את פרטי שתי חברות האינטגרציה וההתקנה ואת ניסיונן בהתאם למפורט לעיל לעיל

 .להלן 3עמיד בזמינות את המערך הטכני כך שיעמוד בדרישות המפורטות בפרק הספק הזוכה י 1.3.4

מפרטים את כלל החומר הטכני כולל ה החברההזוכה מחויב ע״פ מפרט זה להעביר לידי  הספקבכל מקרה  1.3.5

 .חברהכפי שתותקן באתרי ה המערכתשל הטכניים, הסיסמאות, התוכניות וכו' 

 .המפורטות במפרט הטכני אחראי בלעדית לקיום כל הדרישותהיה י הספקלמען הסר ספק,  1.3.6

האמור לעיל יהיה תקף לאורך  .והמוצע על יד יבואן/יצרןלכל  החברהנדרש לקבל אישור  הספקבכל מקרה,  1.3.7

כל תקופת ההתקשרות של המכרז בגין כל סוגי המוצרים, האביזרים, המערכות והתוכנות אשר יוצעו על 

 ו.יד

 

 תוכנית העבודה 1.4

 השיטה תגדיר את השלבים הבאים: ן תוגדר שיטת ההתנהלות בפרויקט.להל 1.4.1

 אפיון.

 .תכנון מפורט 

 .התקנות 
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 אינטגרציה ובדיקות הפעלה 

 קבלת מערכת 

 הגשת מסמכי תיעוד מערכת 

 .מעבר לתחזוקה שוטפת מעבר לתקופת השירות והאחריות הראשונית 

 רויקט.הפלהוות סט הנחיות לפיהן יבוצע כאמור, השיטה הינה גנרית ומטרתה  1.4.2

אולם  תותאם תכנית העבודה לתכולות העבודה הספציפית הרלוונטית עבורו,י החברה, נבכל אחד ממתק 1.4.3

 ויהוו תנאי לאישורו לביצוע. מתקןרצף הפעילויות והשלבים המוגדרים יבוצעו רובם ככולם עבור כל 

תכנית עבודה מפורטת על פי כל השלבים מתחילתו ועד סופו של  תנאי ראשוני להפעלת הקבלן הינו הצגת 1.4.4

 התהליך.

 להלן. 1.6לוח הזמנים להשלמת כלל הפרויקט הינו על פי אבני הדרך המפורטות בסעיף  1.4.5

 

 שיטת העבודה 1.5

 באחתבתהליך התכנון יהיה ברמת הגדרת הדרישות לתכנון המפורט אשר יועברו לקבלן ברה חלקה של הח 1.5.1

אשר נוספות באמצעות מסמך אפיון דרישות  או: המפרטים הטכניים למכרז דנא, מהאפשרויות הבאות

  .(CDRו/או  PDRבשלב התכנון למערכת )יועברו 

 במסמכי המכרז דנאפורט ע״פ התכולה שתפורט חלקו של הקבלן בתהליך התכנון יהיה לבצע את התכנון המ 1.5.2

 כמו גם להכין את כל התוצרים הנלווים אשר יפורטו אף הם בהמשך.

 למען הסר ספק מובהר בזאת כי עלות פעילות הקבלן בתהליך התכנון המפורט לרבות השתתפות בסיורים, 1.5.3

במחירי הפריטים שבכתב תהיה מגולמת  הכנת מסמכי תכנון, קיום מפגשי תכנון וכדומה ככל שיידרש,

 ולא תשולם לו על כך תוספת תשלום כלשהי. (1)מצ"ב בחוברת  הכמויות

 

 הביצוע בפרויקט שלבי 1.6

 סיור התנעה – Iשלב  1.6.1

סיור מקדים בכל , יבוצע צו התחלת עבודהלאחר בחירת קבלן זוכה, חתימה על הסכם ומסירת  1.6.1.1

 .מאתרי החברה אחד

קבלן וה החברה: תאום ציפיות בין סיורמטרת ה ספק.החברה ונציגי הייטלו חלק נציגי  בסיור 1.6.1.2

לבצע את הפרויקט.  ווצוות העבודה אשר ממונה מטעמ מנהל הפרויקטציג את י קבלןמבצע. הה

 הזוכה בכל הקשור למימוש הפרויקט קבלןלפעול מול ה המטעמ מנהל הפרויקטציג את ת חברהה

המידע והנתונים הנדרשים לביצוע אסוף במסגרת הסיור בשטח את כל י קבלן. ה)להלן המפקח(

על פי לוחות הזמנים. במסגרת הסיור יסוכמו כל הפרטים הרלוונטיים לביצוע  פרויקטמלא של ה

סימון  המצלמות והציוד המשלים,סימון מיקום התקנת  אתר, לרבות: ות הנדרשות בכלהעבוד

געים לחיבור תאום כל הפרטים הנו ,תכנון מעבר הכבלים ,מיקום התקנת ארונות המערכת

, מיקום ורכיבי מערכת ההקלטה והצפייה במשרדי החברה ונושאים המערכת למוקד ראשי

 .נוספים
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ויהווה ויועבר לקבלן,  מטעם החברה המפקחכל מה שייקבע בסיור ירשם בדוח הסיור ע"י נציג  1.6.1.3

 .הפרויקטבוצע ישעל פיו  יישוםמסמך 

 

 (PDRסקר תכנון ראשוני ) – IIשלב  1.6.2

 התכנון העקרוני למערכת כולל: ציג אתהקבלן י

 ארכיטקטורה של המערכות שבהצעה 1.6.2.1

 הפריטים הכלולים בהצעה ואופן האינטגרציה ביניהם. 1.6.2.2

תוכן המערכת הכללי על בסיס סכימת בלוקים עד לרמת תת מכלול. בנוסף, יוצגו שיטת ההתקנה  1.6.2.3

 והתשתיות. 

 ת באתרים.כלל האישורים וההיתרים הנדרשים למימוש והתקנת המערכ של סקירה 1.6.2.4

 ותת המכלולים.  פירוט החומריםהפריטים הכלולים בהצעתה כולל  פירוט 1.6.2.5

 . של המערכתממשק המפעיל הצגת  1.6.2.6

 לתעד ולהגיש ספרות בפרויקט.  והאופן בו בכוונתהצגת  1.6.2.7

 . הקבלן נהלי בקרת האיכות שלהצגת  1.6.2.8

 . ומערך ההתקנות והשירות שלהצגת  1.6.2.9

 

נתונים אשר הוצגו ויקבע מטלות החברה, הוא יעביר בכתב הערות ביחס ל פקח מטעםלאחר העברת החומר למ

 .CDRלקראת הכנת תיק התכנון והצגתו במפגש 

 

 ימים. 30הנו  IIפרק הזמן שיוקצה לשלב 

 

 (CDR) תיק תכנון מפורט – IIIשלב  1.6.3

 יכלול את התכנון המפורט למערכת. להלן רשימת הפרקים שיכללו בתיק:התיק 

 תיאור כללי של הפרויקט. ובו  הקדמה / רקע 1.6.3.1

 תכולת העבודה: 1.6.3.2

 א. כללי ב. התייחסות לכל תת אתר בפרויקט.

 של כל המערכת.  עץ מוצר של המערכת. סכמות בלוקים 1.6.3.3

 : לרבות תקשורת סכמות תשתיות 1.6.3.4

 צנרת ותיעול להעברת כבילה:

 א. של כל המערכת. 

 ב. של כל תת מערכת.

 סכמות חיווט:  1.6.3.5

  , סוג הכבל והמחבר:(io) קלט / פלטחיבור הברמת 

 א. של כל המערכת. 

 ב. של כל תת מערכת.

 שרטוטי הצבת אמצעים:  1.6.3.6
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 א. של אתרי מיגון

 ב. של אתרי השליטה והבקרה.

הנדרשת /  התאורהושרטוטי מיקום הציוד בארונות התקשורת. התווית אזורי כיסוי המצלמות  1.6.3.7

 בכל האתרים.  הקיימת

 ו. לו"ז מפורט של הפרויקט עד לסיומ 1.6.3.8

 נוהל בדיקות למערכת ולפרטיה.  1.6.3.9

 ניתוח נפח אחסון למערכת ההקלטה.  1.6.3.10

כל האישורים הנדרשים להתקנת המערכת מכלל הגורמים הרלוונטיים. דפי נתונים לכל פריטי  1.6.3.11

 הציוד. 

 ניתוח עומסי תקשורת של תשתית התקשורת לעומת תרחישים אפשריים במערכת.  1.6.3.12

 צברי גיבוי לכלל האתרים. צריכה וניתוח עומס אספקת מתח וקיבול מ 1.6.3.13

 .כתב כמויות מתומחר 1.6.3.14

 

  (CDRסקר תכנון מפורט ) – IVשלב  1.6.4

  מפורט ומלא על ידי הקבלן והגשתו לחברה, כמפורט להלן: תכנוןצגת תיק ה 1.6.4.1

 . PDR סקרב החברה ממפקחלאחר הערות שהתקבלו תיקון הליקויים אשר עלו  1.6.4.2

 תיק התכנון המפורט לביצוע הפרויקט.  הצגת 1.6.4.3

בלה למערכת ( לבחינת קAcceptance tests - A.T.P procedureנוהל בדיקות קבלה ) הצגת 1.6.4.4

 המותקנת. 

 חברה להתחיל בביצוע ההתקנות.מטעם ה חברהה ממפקחיינתן אישור  CDRסקר ה לאחר אישור 

 

 ר אתרי החברהשאוהתקנה ב POC פיילוט הקמת אתר – Vשלב  1.6.5

 ידי על שייבחר ,)אתר פיילוט( POCאתר  הקבלן, כמפורט לעיל, יקים CDR -לאחר הכנת ה 1.6.5.1

ההקמה תכלול התקנת מצלמות ותשתיות, הקמת מרכז שליטה ובקרה )להלן: . החברה

 ."משל"ט"( בחברה וכן חיבור האתר למשל"ט

, התשתיות, POC -לאחר ההקמה, תבוצע בדיקה על ידי החברה, או מי מטעמה, של אתר ה 1.6.5.2

 . הקבלןהמשל"ט וכלל הציוד שהותקן על ידי 

. , יחל הזוכה בעבודות ביתר אתרי החברהPOC -רק לאחר קבלת אישור בכתב מהחברה לאתר ה 1.6.5.3

, ובכפוף לעמידת אישור החברה נתון לשיקול דעתה הבלעדי, בהתאם לשביעות רצונה כי יובהר

 .הקבלן בדרישות הטכניות של מפרט זה

 

 .ימים 120הנו  III-Vפרק הזמן שיוקצה לשלבים 

 

  בדיקות קבלההרצה ו – VIשלב  1.6.6

. תכולת )הן של הקבלן והן של החברה( ת קבלהובדיקו בוצענה הרצהעם הכרזת הקבלן על סיום העבודה, ת

 להלן. 2.3עד  2.1 בסעיפיםהעבודה בשלב זה תפורט 



 להקמה ואחזקה של מערכת טמ"ס באתרי תאגיד המים והביוב מי רעננה בע"מ 004/2019מכרז 

 2חוברת 

 

 

 .ימים 90הנו  VIפרק הזמן שיוקצה לשלב 

 

 תיעוד – VIIשלב  1.6.7

שלב זה שיוקצה ל. תכולת העבודה AS MADE–בסיום הפרויקט יגיש הקבלן מסמכי תיעוד למערכת 

 .להלן 2.6עד  2.4 סעיפיםב מפורטים

 

 .ממועד סיום הרצה ובדיקות המערכת על ידי הקבלן ימים 30הנו  VIIלשלב פרק הזמן שיוקצה 

 

 הדרכה – VIIIשלב  1.6.8

 2.7בסעיף  בסיום העבודות יבצע הקבלן הדרכה למשתמשים במערכת. תכולת העבודה בשלב זה תפורט

 .להלן

 

 .ימים 14הנו  VIIIפרק הזמן שיוקצה לשלב 

 פיקוח וניהול הפרויקט 1.7

הקבלן יבצע את הפרויקט ע"פ דרישות מפרט זה, לרבות: אספקה, התקנה והפעלת כל פרטי הציוד )חומרה  1.7.1

 , בעמדות ההפעלה המרוחקות ובכל האתרים. במרכז הבקרהותוכנה( 

ברצף ללא הפסקות, יום יום עד לסיומה )למעט חגים , תתבצע העבודה צו התחלת עבודהממועד קבלת  1.7.2

 ושבתות(.

  . המפקח לפרויקט מטעמ חברהמנה התשלב הביצוע, ב 1.7.3

בצע הקבלן יהיו בכפוף לכל הדרישות שבמפרט זה לרבות, לוח הזמנים המוגדר, שלבי יל העבודות שכ 1.7.4

 העבודה ואבני הדרך. 

 מפקח.כל שלב בפרויקט חייב באישור ה 1.7.5

 ובהתאם להתקדמות העבודה.  חברהע"פ החלטת הופיקוח במסגרת הפעילות יבוצעו סיורי בקרה  1.7.6

 במהלך הפעילות יופקו דוחות ובהם הנחיות בהתאם לממצאי סיורי הפיקוח.  1.7.7

 הקבלן מחויב לפעילות מתקנת בתהליך ע"פ הנדרש בדוחות. 1.7.8

 

 הבדיקות קבלהרצה ו 2

 על ידי הקבלן מערכתובדיקת ההרצת  2.1

 .החברהלבדיקת  טרם מסירתה ימים 30במשך תקנות, יבצע הקבלן הרצות ובדיקות למערכת ההבגמר  2.1.1

 .החברהתוצאות הבדיקות יתועדו, ירוכזו במסגרת דוח מסכם ויוצגו בפני נציגי  2.1.2

עומדת בכל  מטעמו כי אישורמערכת ול , יפורטו הבחינות והבדיקותהקבלן בדוח בדיקה אשר יוכן על ידי 2.1.3

 הדרישות. 
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 תנאי לקיום בדיקות הקבלה.  הינו דוח הבדיקההגשת  2.1.4

למען הסר ספק יובהר כי במידה ובמהלך ביצוע הבדיקות יתברר כי קיימים נושאים שלא בוצעו למרות  2.1.5

 נרשם אחרת, ייקבע מועד למבדק חוזר. לחברההבדיקה שהעביר הקבלן  שבדוח

 . CDR –הקבלן וב דרו במפרט, במענההקבלן יתריע מבעוד מועד על כל חריגה של ביצועי המערכת כפי שהוג 2.1.6

 הקבלן אחראי לתקן את החריגות בביצועי המערכת 2.1.7

 

 בדיקות קבלת מערכת על ידי החברה )בדיקות סופיות( 2.2

 .ימים 30ולמשך , מר תהליך ההרצה הנ"להבדיקות יערכו לאחר ג 2.2.1

ה סופית אשר ייכתב בדיק ודוחבמסגרת התהליך, ייבדקו כל המערכות שהותקנו. הבדיקות ייעשו על פי נוהל  2.2.2

 על ידי הקבלן ויוגש כחלק בלתי נפרד מתיק התכנון. 

 הקבלן מתחייב לעמוד בכל דרישות המפרט.  2.2.3

אישור כל התקנה מותנה בעמידה בכל הבדיקות. הבדיקות יכללו בדיקה ויזואלית, פונקציונאלית, חשמלית  2.2.4

 ת המפרט. לעמידת פריטי הציוד בדרישו החברהוכן כל בדיקה נוספת לפי דרישת 

 לאחר ההתקנה וגמר ביצוע תהליך האינטגרציה. החברה הבדיקה תבוצע באתרי 2.2.5

בדיקות אלו יבוצעו על . צדדי -באופן חד השמורה הזכות לבצע כל סוג של בדיקה נוספת על דעת לחברה 2.2.6

 חשבון החברה.

 . החברהלמען הסר ספק מובהר בזאת כי הסמכות הבלעדית לאישור סופי של המערכת הינה של  2.2.7

 . היד -רק לאחר שאושרה על לחברההמערכת תוכרז מבצעית ותימסר רשמית  2.2.8

תחל תקופת האחריות )בדק( למערכת ויבוצע התשלום  סופי בכתב מאת החברה,רק לאחר קבלת אישור  2.2.9

 לקבלן. 

למען הסר ספק מובהר בזאת כי אם לאחר שהקבלן יצהיר כי סיים את כל העבודות והמערכת ערוכה ומוכנה  2.2.10

ות הקבלה, יסתבר שלא כך הדבר מאחר ויימצאו ליקויים וחוסר התאמה לדרישות המפרט לבדיק

 . החברה)רג'קטים(, אזי יידרש הקבלן לבצע את כל התיקונים הנדרשים ע"פ הנחיות 

מבדק חוזר, וחוזר חלילה עד אשר יושלמו כל  החברהלאחר גמר השלמת ביצוע התיקונים הנ"ל, תבצע  2.2.11

 הדרישות באופן מלא. 

לקבלן ותקופת האחריות לא תחל לפני מתן סופי למען הסר ספק מובהר בזאת בשנית כי לא יועבר תשלום  2.2.12

 גם אם תקופת התיקונים תימשך זמן רב. החברהאישור סופי למערכת מטעם 

 

 הרצת מערכת על ידי החברה 2.3

 .תחל לאחר אישור בדיקות הקבלה ההרצהתקופת  2.3.1

 . ימים 30ך תימשעל ידי החברה למערכת  ההרצהתקופת  2.3.2

 למד את אופן תפקודה כמו גם את מגבלותיה. תלהשתמש במערכת ו חברהחל התבמהלך תקופה זו  2.3.3

 ח מסכם. דו החברה מטעם מפקחבסיום התקופה יופק ע"י  2.3.4

 ח זה. השינויים הנדרשים אשר יתבקשו מדוהקבלן מתחייב לבצע את כל  2.3.5
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 ה לשינוי.בתקופה זו, בכל מקרה, כל תרחיש שיוגדר במערכת ניתן יהי 2.3.6

 

 תיעוד טכני 2.4

 :הקבלן תיעוד מקיף כמפורט להלן עם גמר העבודות יגיש

 התיעוד יימסר בשלושה עותקים מודפסים ועל גבי מדיה אלקטרונית.  2.4.1

 התיעוד יהיה למעשה תיק התכנון בתוספת העדכונים בהתאם להבדל בין התכנון לביצוע.  2.4.2

 תיק מערכת התיק יכלול את המפורט להלן: 2.4.3

 כת המסופקת.תיאור המער 2.4.4

 הוראות הפעלה לכל מכשיר )כולל התרשימים הדרושים( ולתוכנה.  2.4.5

 הוראות אחזקה, בדיקה ואיתור תקלות פשוטות.  2.4.6

 מפרטי יצרן מקוריים עבור ציוד סטנדרטי.  2.4.7

 כתב אחריות על פי תנאי האחריות שבמפרט זה )לפחות(. 2.4.8

 נוהל בדיקת קבלה וטופס בדיקה סופית.  2.4.9

 .על הציוד שסופק ע"י הקבלן היצרן / יבואןאישור אבטחת איכות של  2.4.10

 

 תיק אתר  2.5

 בפרויקט, אשר יכלול את כל המפורט להלן: לכלל האתרים שנכללו AS-MADEיימסר תיק אתר 

 והערות.  רשימת ציוד אלקטרוני, מכני, וכבלים שהותקנו באתר לרבות כמויות, מספרי יצרן/שרטוט 2.5.1

 רטוט. תכניות מיקום ופריסת אמצעים באתר על גבי ש 2.5.2

 ישור הפעלה ע"י בודק חשמל מוסמך.ח ביקורת ואשתית החשמל לרבות הארקות כולל דותכניות התקנת ת 2.5.3

 תכניות חשמליות ומכאניות לפריסת זיווד פריטי המערכת והקישוריות ביניהם.  2.5.4

 גבי מפה.-התוויית אזורי כיסוי כל האמצעים שהותקנו על 2.5.5

 

 התיעוד סירתמ 2.6

 ה.מטעמ הפרויקט מפקחו/או  רההחבתיעוד המערכת יאושר ע"י  2.6.1

 )טקסט(.  A4העתקים מודפסים בפורמט  1-התיעוד יסופק ב 2.6.2

 לפי גודל השרטוטים.  A0-A3 תכניות יסופקו בהתאם לגודלן בפורמט 2.6.3

 מדיה אלקטרונית. בבנוסף יספק הקבלן עותק מן התיעוד  2.6.4

 . לעיל( 2.1סיום הרצת ובדיקות המערכת על ידי הקבלן )ס' מועד מיום  30תוך ל חברההתיעוד יימסר לנציג ה 2.6.5

 אישור קבלה עבור המערכת מותנה באספקת התיעוד ואישורו. 2.6.6

 .וגשלמען הסר כל ספק הציוד המסופק לא יאושר ללא אישור התיעוד שי 2.6.7
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 הדרכה למערכת 2.7

לרמה שתאפשר  החברהאשר יעסקו בתפעול המערכות מטעם  עובדי החברההקבלן מתחייב להכשיר את  2.7.1

 להם תפעול שוטף של המערכת. 

 ידו.-יובהר, כי לא יהיה בכך כדי להסיר מאחריות הספק הזוכה לכלל המערכות והאביזרים שהותקנו על 2.7.2

 . למערכת תפעולו הדרכה ברהחקבלן לעובדי הה ערוךי הפרויקט במסגרת 2.7.3

 ההדרכה תעשה במרוכז ותכלול לפחות שני מפגשים בני שעתיים כל אחד.  2.7.4

 ההדרכה תכלול את הנושאים הבאים: 2.7.5

 מבנה המערכת

 תכונות המערכת. 

 אופן הפעלת המערכת. 

 נהלי עבודה. 

 איתור תקלות. 

 תרגולי הפעלה בשוטף 

  איתור תקלות.

 שתוכן על ידי הקבלן למערכתהקורס יכלול חוברת הדרכה  2.7.6

 ויגלם במחירי הצעתו. הקבלן יישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההדרכה 2.7.7

 

 תנאי שירות, אחריות ותחזוקה  3

 הקדמה 3.1

המערכות ותיקוני  פרק זה יציג את סך כל הדרישות לביצוע הפעילות לתחזוקה מונעת על בסיס שוטף 3.1.1

 שיותקנו בכל אתר.

באתרים שהוגדרו ו/או באתרים חדשה שתותקן  מערכתים הנ"ל עבור כל מסמך זה ישים למימוש השירות 3.1.2

 לאורך כל תקופת ההתקשרות מכוח מכרז זה.נוספים 

 :תתי המערכות הנכללים תחת פרק זהלהלן סוגי  3.1.3

 אזעקה ומצוקה.

 טמ"ס. 

 בקרת כניסה. 

 מולטימדיה. 

 שו"ב. 

 .כריזה

 או במידה ויירכשו במסגרת מכרז זה./ו באתראו אמצעים, שונים, במידה וקיימים /מערכות נוספות ו

 מצלמות מיוחדות, בקרים שונים וכדומה. -לדוגמה

לאלו שיסופקו לאחר מכן  כאמור לעיל, השירותים שיסופקו ע"י הקבלן בתקופת האחריות יהיו זהים 3.1.4

 .הקבלן במסגרת הסכם תחזוקה במידה וייחתם כזה מול 
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 מערכות ואמצעים חדשים 3.2

חודשים( מיום קבלת  24למערכת ולכל מוצר שיסופק במסגרת הפרויקט במשך שנתיים ) היה אחראיי הקבלן 3.2.1

 . "(תקופת האחריות)להלן: " אודות קבלת המערכת חברהאישור מטעם ה

תהיה מגולמת  –יובהר בזאת כי העלות עבור התחזוקה בשנתיים הראשונות מיום קבלת האישור כאמור  3.2.2

 תמורה נוספת עבור מתן שירותי האחזקה בתקופה זו. הזוכה לקבלןבעלות הפריט, ולא תשולם 

לרבות בעתות חירום, ו , בהתאם לרמת השירות הנדרשתלמען הסר ספק, על הקבלן לעמוד בתנאי מסמך זה 3.2.3

 כפי שיפורט בהמשך. 

להתקשר עם הקבלן לצורך קבלת שירותי תחזוקה בתום תקופת את הזכות  הלעצמ תשומר החברה 3.2.4

 בנות שנה )או חלק ממנה( ועד לתקופת תחזוקה מקסימאלית בת חמש שנים. האחריות, וזאת לתקופות 

 תקופת האחריות ותקופות התחזוקה לא יעלו במצטבר על שבע שנים. 3.2.5

 מהתמורה)חמישה אחוזים(  5%השנתית שתשולם לקבלן בכל שנה של תקופת התחזוקה תעמוד על התמורה  3.2.6

 התאם לחשבון הסופי שאושר. הכוללת ששולמה לקבלן עבור הפריטים אשר הותקנו, ב

שנים לפחות מיום  10למשך ו ,לאחר תקופת האחריותחלקי חילוף למערכת גם  החזקתבהיה מחויב י הקבלן 3.2.7

  .אישור המערכת בבדיקות הקבלה

אחריות לתקופה על ידי הקבלן, יידרש הקבלן להעניק עבורו אמצעי חדש שיותקן ציוד או למען הסר ספק, כל  3.2.8

 .שלעיל 3.2.1 האמצעי במערכת, ויהיה כפוף לאמור בסעיףהציוד/חודשים מיום הפעלת  24של 

 

  שיטת התחזוקה 3.3

 3.3-3.7מובהר כי כל המפורט בפרקים  ."אחריות מלאה" - מונעת על בסיס שוטףשיטת התחזוקה הינה  3.3.1

 התחזוקה, אם תמומש.חל על תקופת האחריות וכן על תקופת 

  תשלום נוסף.כל תתקן החברה את כל התקלות ללא , בתקופת האחריות 3.3.2

, במסגרת התמורה השנתית שתשולם את כל התקלות תתקן החברה ,בתקופה שלאחר תום תקופת האחריות 3.3.3

  לעיל. 3.2.6 לה בהתאם לסעיף

 

 תכולת הסכם השירות 3.4

 תיקון תקלות )"שבר"( 3.4.1

האחריות ולאחר מכן תקופת האחריות והתחזוקה למערכות יכסו את כל התקלות לאורך תקופת  3.4.1.1

  האחזקה באם תמומש.

גרמו כתוצאה מפגיעות יתיקון נזקים שגם למען הסר ספק מובהר בזאת כי האחריות כוללת  3.4.1.2

 רעידות אדמה, פח"ע ומלחמות.ברקים, 

 

 ףתחזוקה מונעת על בסיס שוט 3.4.2

יבדוק הקבלן את מצב כל פריטי המערכת , חודשים 4אשר ייערך לפחות כל במהלך כל טיפול,  3.4.2.1

 ותוכנות(.  ת)חומרו
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במידה ותימצא תקלה, יתקנה ללא כל תמורה אלא אם יימצא כי נגרמה במזיד או כתוצאה  3.4.2.2

 כפי שבאו לידי ביטוי בתיעוד. היצרן.משימוש שלא ע"פ הוראות 

בדיקת בסיס הנתונים, ביצוע גיבויים, ניקוי  -בנוסף יבצע הקבלן בדיקה של מערך המחשוב לרבות 3.4.2.3

 כוננים ודומה. 

 שירותי האחזקה והתיקונים שיינתנו למערכות מיועדים להשיג את יעדי האמינות והזמינות שלה.  3.4.2.4

 בוצעו ע"י הקבלן בכל טיפול:להלן תיאור מפורט של כל הפעילויות שי 3.4.2.5

, הארקות, בדיקות מתח יתר, בדיקות תקינות המערכתביצוע בדיקת שמישות וכיול של ציוד  3.4.2.6

 מרכז הבקרה וכל בדיקה אחרת נדרשת.  תקשורת בין האתרים לה

 ביצוע חידוש ואחזקה שוטפת של המתקנים והציודים: 3.4.2.7

  .המתכלים 

  ,( וכו'המחובלים )מדבקות, סטיקרים 

 ים ומעלים קורוזיה. מחליד 

 גרסאות תוכנה(.  מתיישנים )לרבות בלאי פיזי והתיישנות 

 בכל אתר כל סיבה אחרת הדורשת חידוש וטיפול בציוד . 

  בדיקת שלמות המכלוליםoutdoor  

 .בדיקת שלמות המכלולים בארונות הבקרה 

  .בדיקת טיב החיזוקים המכאניים 

  .)בדיקת שלמות הכבילה )איגוד ותיעול 

 .בדיקת ירידה בביצועים 

 הבקרה.  מרכז מול ותקינות תפקוד בדיקת 

 .בדיקת תקינות הארקות 

  אטימות כל צנרות הכבילה )בתורן, בעמוד, בקונסטרוקציה, בתאי המעבר, בתעלות

 ובצנרות(.

  .תקינות שילוט 

 מחשבים ,קוראים ,מצלמות ,שופרים, דרייברים והאביזרים: המערכת ותקינות ניקיון 

ארונות הציוד וכל אביזר  ,יחידות בקרה ובקרים ,עמדות הפעלה (,עבודה ושרתים תחנות)

 מאביזרי כל המערכות באתר.

 

 הסרת כל גוף זר אשר אינו שייך לכל אחד מהמכלולים באתר.  3.4.2.8

העבודות ויסלק ממנו את כל המתקנים,  את מקום ביצוע , הקבלן ינקהיד עם גמר העבודהמ 3.4.2.9

שהוא שנמצאים באתר כתוצאה מביצוע  החומרים, הציוד, הפסולת וכל מבנה ארעי מכל סוג 

 העבודות

 

 תחזוקה מונעת  3.4.3

 להלן פעולות האחזקה המונעת שעל הקבלן לבצע כחלק מהאחזקה השוטפת:
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 רכת במצב תקין. תחזוקה מונעת תכלול את כל הפעולות היזומות הנדרשות לאחזקת המע 3.4.3.1

, היא ו/או הציוד הנדרש במידה ובמהלך טיפול שוטף תתגלה תקלה שמשמעותה החלפת מכלולים 3.4.3.2

 בכמות המלאים הנדרשת לצורך כך. בכל עת, על הקבלן להחזיקתתוקן במסגרת הטיפול. 

 מערכת למטרת ביצוע פעילות תחזוקה מונעת אחתשל הכל האתרים ב לערוך סיוריםעל הקבלן  3.4.3.3

 חודשים לפחות.  4 -ל

, ובה יציג את מועדי הביקורים חברההקבלן יכין תכנית עבודה שנתית, אשר תוגש לאישור ה 3.4.3.4

 במשך כל השנה. 

טפסי בדיקה המכילים את פעילות התחזוקה שבכוונתו לבצע  החברהכמו כן יגיש הקבלן לאישור  3.4.3.5

 בכל טיפול.

צוע הפעולות המפורטות מטה, בכל הגעה לצורך מתן שרות אחזקה מונעת, מחויב הקבלן בבי 3.4.3.6

 לפחות:

  ניקוי ווידוא שלמות המכלוליםoutdoor. 

  ניקוי ושלמות המכלוליםIndoor 

 הבקרה.  מרכזשלמות המכלולים בארון וב 

  .טיב החיזוקים המכאניים 

  .)שלמות הכבילה )איגוד ותיעול 

  .תקינות הציוד והאביזרים התומכים בארונות הבקרה 

 הבקרה. במרכזים תקינות הציוד והאביזר 

  .בדיקת ירידה בביצועים, כגון זמן תגובה וקבלת התרעות מכל האמצעים המתריעים 

  .תקינות הארקות. אטימות כל צנרות הכבילה 

  .תקינות שילוט מכלולים וכבלים 

 .תיקון וצביעת נקודות חלודה 

כל תוספת כל הפעילויות הנ"ל הינן במסגרת תכולת העבודה והחוזה ולכן לא תשולם לקבלן  3.4.3.7

 כספית מעבר להצעתו במכרז.

 

 בדיקות לביצוע לאחר גמר התיקון 3.4.4

 כל התיקונים אשר יבוצעו למערכת יהיו על פי הנדרש במסמך זה, על פי הוראות היצרן.  3.4.4.1

 בצע בדיקת תקינות חשמלית ומכאנית של כל פריט לאחר תיקונו. הקבלן י 3.4.4.2

 תבוצע בדיקה כללית ויסודית של תפקוד כל הציוד.  3.4.4.3

 יקה תבוצע כשהמערכת מוזנת במתח הרשת.הבד 3.4.4.4

 תוצאות כל הבדיקות חייבות להתאים לנדרש בספרות יצרן הציוד 3.4.4.5

 

 אופן תיקון התקלות 3.5

 ובחדרי הבקרה.  בכל האתרים בהם הותקנו המצלמותהקבלן יידרש לתקן את כל התקלות  3.5.1
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לתקלות אשר התכולה מתייחסת לתקלות שיאתר הקבלן במסגרת הטיפולים התחזוקתיים השוטפים ו 3.5.2

 קריאות שרות לקבלן.  החברהשלח תשעבורן  יתרחשו במערכות בתקופה שבין טיפול לטיפול

למען הסר ספק מובהר בזאת כי החוזה כולל אספקת חלקי חילוף למערכות ע"פ הצורך עבור שרותי  3.5.3

 התחזוקה השוטפים ועבור ביצוע תיקון תקלות במסגרת קריאות השרות. 

לעיל, כוללת את כלל העלויות, לרבות אספקה  3.2.6התמורה השנתית שתשולם לקבלן בהתאם לסעיף  3.5.4

 מעבר לתמורה האמורה. תמורה נוספת כל הקבלן לא יקבל והתקנה של חלקי חילוף. 

ן מובהר בזאת כי לא תשולם לקבלן תמורה נוספת בעבור קריאות שרות שיתבררו בדיעבד כקריאות כמו כ 3.5.5

 שווא. 

 מתחייבת החברהואין  ,תאופציונאלי הנה לתקופת האחריות הראשוניתשנת אחזקה נוספת מעבר  כל 3.5.6

 בפועל.  הלהזמינ

אחראי ישיר כלפי החברה ובתנאי שהוא  בלבדהקבלן השרות והתחזוקה למערכות אלו יינתנו באמצעות  3.5.7

  . בביצוע השירות לחברה

 אחריות הקבלן לפעולתה התקינה של כלל המערכת היא מוחלטת.  3.5.8

יתוקנו ע"י הקבלן כחלק מאחריותו למערכת ואחריותו בסעיף זה אינה מוגבלת בזמן ואינה  תקלות תוכנה 3.5.9

 קשורה לקיומו או אי קיומו של הסכם תחזוקה. 

ם איצוע התחזוקה, בכל תקופותיה, גם רשותו חלקי החילוף הנדרשים לבהקבלן מתחייב כי ימצאו ב 3.5.10

התחלפות הטכנולוגיה, ולא ייווצר מצב בו יהיה צורך להחליף את דגם המכשיר כתוצאה ממחסור בחלקי 

 חילוף או לחילופין, לבצע אלתורים בתוך המערכת. 

אשר ייטלו חלק בפעילות הקשורה למערכת מפני כל מקרה של עובדיו לביטוח מלא של  יהיה אחראי הקבלן 3.5.11

 מכל סיבה וגורם. ו/או נזק פגיעה 

 בלבד. החברה מנכ"לית השבתה תתבצע ע"פ החלטת  3.5.12

 שתמש בחלקי חילוף מקוריים בלבד. קבלן יה 3.5.13

הטכניים כי כל העובדים שידרשו לצורך ביצוע העבודות הנם בעלי האישורים  חברהוודא מול ההקבלן י 3.5.14

 . נדרשיםה

קבלן עודכנו בדבר קיומה של פעילות הבחברה וודא ביום ביצוע התיקון שכל גורמים הרלוונטיים הקבלן י 3.5.15

 . שעות מראש 24באתרי החברה לפחות 

 אנשי קשר בתקופת השירות 3.6

 לתחזוקת המערכת.מטעמו אחראים גורמים  2קבלן יגדיר לפחות ה 3.6.1

את מספרי הטלפון הניידים של הגורמים האחראיים הנ"ל  ובנוסף מספר טלפון של  לחברההקבלן ימסור  3.6.2

 . הקבלןמוקד השרות של 

 בזמן קצר במקרה של תקלה. החברה יהיו בעלי היכולת להגיע לאתרי  קבלןאנשי הקשר מטעם ה 3.6.3

 האחריות לשמישות ותפקודה המלא של המערכת הינה של הקבלן.  3.6.4

שעות ביממה כולל שבתות, חגים ושעות חירום ע"פ חלונות הזמן  24רות למתן ש קבלןלצורך כך יערך ה 3.6.5

 שיוגדרו בהמשך.
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 רמת השירות הנדרשת 3.7

 גדרת סוגי תקלותה 3.7.1

תקלה שבגללה נמנעת פעולת תת מערכת שלמה שהוגדרה כחיונית ופגיעה בה  -ה תקלה משבית 3.7.1.1

 , כגון:ה החברהגורמת לירידה ברמת הביטחון שהגדיר

  ואסוג שהמערכת שו"ב מכל 

  .מצלמות 

  .מערכת האזעקה 

 אש גילוי מערכות 

 .גלאים 

 תקלה משביתה חלקית: כל תקלה שאינה מוגדרת כתקלה משביתה. 3.7.1.2

 48תקלה אשר תחזור על עצמה יותר מפעם במשך : תקלה חוזרת באותו מכלול -תקלה חוזרת  3.7.1.3

 ימים. 14תקלה אשר תחזור על עצמה יותר מפעמיים במשך  ו/או שעות

 

ולקבלן לא תהיה זכות  החברהר ספק, הסמכות לקבוע לאיזה קטגוריה שייכת התקלה היא של למען הס 3.7.2

 ערעור על ההחלטה.

 באמצעות טלפון או בפקס או דוא"ל.  קבלןל חברהקריאות שרות וההיענות להן ידווחו ע"י נציג ה 3.7.3

 "קריאת שרות".  במשרדי הקבלןעם קבלת הודעה על תקלה, תיפתח  3.7.4

, ויעבוד בפרק רמת השירות שבהסכם המשפטייגיע לאתר תוך זמן המוגדר  בלןקטכנאי מוסמך של ה 3.7.5

 ברציפות עד לתיקון התקלה. 

שעות ביממה,  24הקבלן מחויב במתן מענה ע"פ לוחות הזמנים המפורטים לעיל  - זמינות לקריאות שירות 3.7.6

 ביום חול, שבתות וחגים, לרבות בזמני חירום ומלחמה.

אשר  המערכתשל  עלות התחזוקהמ הפיצוי המוסכםאת האפשרות לקזז את סכומי  הלעצמ תשומר החברה 3.7.7

 .ו/או לחלטו מערבויות הקבלן משולמת לקבלן בכל שנה

 

 דרישות פונקציונאליות מהמערכת 4

 תכולת רכיבי המערכת 4.1

 להלן רכיבי המערכת הנדרשים במסגרת הקמת הפרויקט:

 לרבות גילוי פריצה. מערכת איסוף התראות 4.1.1

  .טלוויזיה במעגל סגורמערכת  4.1.2

 מערכות הקלטה מקומית 4.1.3

 פסק להמשך עבודה בעת הפסקת זרם חח"י ורכיבי הגנה בפני נחשולי מתח.-אל 4.1.4

 נתונים באתר וחיבורה למשל"ט מרכזי. תקשורת מערכת 4.1.5

 . כל אתרמערכות איסוף ההתראות, בקרת פריצה והטמ"ס המקומיות תותקנה ב 4.1.6
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ובעלת פתח אוורור ומאווררים לקירור   IP44איטום  במנעול בתקןריכוז ייעודי )ארונית תקשורת נעולה  4.1.7

 . רכיבי המערכת בכל אתר זיוודהציוד האלקטרוני( לצורך 

 דרישות נוספות:

, נשוא מפרט זה, לרבות פריצה ווידיאו, יידרשו להתממשק ולעבוד תחת מערכות ניהול המצלמותמערכות  4.1.8

או בעלת    GENTEC,GENESIS , DIGIVODהניהול של מערכת שו"ב מרכזית כדוגמת סינופסיס, 

 תכונות שווה ערך של המערכות הנ"ל.

ייעודי שיוקם במטה המערכות, יחוברו למערכת שליטה ובקרה מרכזית לצורך ניהול מרחוק באמצעות מוקד  4.1.9

החברה או בכל מקום אחר להחלטת החברה כאשר במקביל יועברו כל ההתראות, לרבות ווידיאו ופריצה 

למערכות ניהול  MUDBUSלמוקד השמירה/אבטחה החיצוני. רכזת ההתרעה יחוברו  בפרוטוקול 

 המצלמות וידווחו במקביל למפעיל על ההתראה, תקלה לצורך יתרות מערכות.

 

 שווה ערך מוצר  4.2

כאלטרנטיבה למוצר מסוים ( 1)מצ"ב בחוברת המונח "שווה ערך", אם נזכר במפרט או בכתב הכמויות  4.2.1

הנקוב בשמו המסחרי ו/או בשם היצרן ו/או בשם המפעל המייצר אותו, פירושו שהמוצר חייב להיות שווה 

ערך" טעונים אישורו המוקדם  ערך מבחינת הטיב למוצר הנקוב. טיבו, איכותו, סוגו ומחירו של מוצר "שווה

 על הפרויקט מטעם החברה.  המפקחשל 

 

 גרסאות תוכנה 4.3

הקבלן יהיה מחויב לשדרג ולעדכן את כל גרסאות התוכנה שסופקו במסגרת הפרויקט עבור כל המערכות,  4.3.1

 למשך כל תקופת האחריות ובמסגרת חוזי אחזקה עתידיים שייחתמו מולו, ככל שייחתמו. 

בכל פעם שיצרן אחת התוכנות הוציא לאור  לחברההיא כי הקבלן יהיה מחויב לדווח משמעות דרישה זו  4.3.2

 גרסה חדשה. 

 , ישדרג הקבלן גרסאות ללא כל תמורה כספית נוספת.החברהבהתאם לדרישת  4.3.3

 

 רישיונות 4.4

שעל מחירי כל הרישיונות לתוכנות והדרייברים השונים לפריטים שיסופקו יהיו מגולמים במחיר אביזרי החומרה 

  גביהם הם מותקנים, לרבות:

 מערכות הפעלה של חברת מיקרוסופט. 4.4.1

 תוספת מצלמות, גלאים, רכזות ובקרים שונים.  4.4.2

 תוספת תחנות עבודה ושרתים עבור כל תת מערכת. 4.4.3

 

 הרשאותמשתמשים ו 4.5

 .(IAM) ניהול משתמשים והרשאות יופעלו על פי מנגנוןהמערכת כלל רכיבי  4.5.1
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 שם, סיסמא, רמת הרשאה וכדומה.  -עבור כל משתמש תאפשר כל תת מערכת הגדרת פרטיו כגון 4.5.2

 בנוסף לכך ניתן יהיה לחלק את המשתמשים לקבוצות ולהגדיר להם הרשאות ועדיפויות שונות.  4.5.3

 ניתן להגדיר מס' משתמשים וקבוצות ובהתאם לצרכים השונים כך שלכל משתמש יהיו הרשאות שונות. 4.5.4

 קבוצות הרשאות שונות:  3ת יוגדרו לכל הפחו 4.5.5

 יוכל לבצע כל פעולה במערכת.  –( adminמנהל )

 יכול לבצע פעולות במערכת הבקרה, ההקלטה והשליטה אך ללא הרשאות מחיקה ו/או שינוי.  –מפעיל 

 יכול לבצע כל פעולה ברמת מפעיל לרבות הפקת דוחות וביצוע שינויים בהגדרות מערכת. –מנהל תפעול 

 

 ספת מצלמות עתידית למערכת הניהולתו 4.6

 . הן(4MegaPixelמותאם לסוג המצלמות הנדרש בכתב הכמויות ) IP מצלמות 128 ללפחות רישוי תכלולהמערכת 

 תת מערכות אחרות. משמעות הדבר שניתן יהיה להוסיף לה: ברמת האמצעים והן ברמת

 .מצלמות 4.6.1

 עמדות עבודה.  4.6.2

 אתרי קצה מכל הסוגים.  4.6.3

 שרתים.  4.6.4

 בקרים, קוראים.  4.6.5

 לביצוע הקלטה רציפה של לפחות שנה אחורה. הגדלת נפחי שטח האחסון של החומר המוקלט 4.6.6

 

 שילוב המערכתאינטגרציה ו 4.7

 . המרכזיתפעל תחת שליטה ובקרה של מערכת השו"ב בכל אתר תכל מערכת  4.7.1

תהיה מודול תוכנתי בו ישולבו כל התוכנות והחומרות הנחוצות לשליטה ובקרה על כל תת  מערכת השו"ב 4.7.2

 המערכות, לרבות הפרוטוקולים והממשקים החשמליים. 

 באמצעות תוכנת השו"ב.  מרכז השליטהתתאפשר שליטה ובקרה של מפעיל בודד על כלל המערכות ב 4.7.3

 

 תמודולאריו 4.8

 .רמת מכלול ותת מכלולהמערכת תוגדר ברמת מודולאריות מלאה ב 4.8.1

ברמת המכלול, כל יחידה במערכת תתחבר ליחידות האחרות בין אם הן אקטיביות או פאסיביות, באמצעות  4.8.2

 מהסוג המתאים לעובי הכבל אל מהדקי בורג.  מחברים נתיקים או צמות חוטים עם סיומות נעלי כבל

תן יהיה לפרוק באמצעות מחברים או ברמת תת מכלולים נדרש כי המבנה הפנימי של כל יחידה במערכת ני 4.8.3

 חיווט למהדקי בורג כנ"ל. 

ריכוזי החיבורים יהיו בנויים בצורה מופשטת כדי שלא יהיה צורך בפירוק מערכת אחת בכדי לתפעל או  4.8.4

 לבצע תחזוקה במערכת שנייה. 
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הלחמות למען הסר ספק מובהר בזאת כי לא ניתן יהיה לספק מכלולים ותת מכלולים המחוברים ביניהם ב 4.8.5

 או בכל אופן אחר שאינו מאפשר חיבור וניתוק מהיר. 

המערכת תהייה מודולארית ותאפשר הרחבת והוספת מרכיבי מערכת נוספים בהתאם לזמינות התקציבית  4.8.6

 ללא צורך בהחלפת המערכות המוצעות.

 

 התקשורת תשתיות 4.9

-Pיים וסלולאריים וכן קוו WAN, לרבות קווי תקשורת חברהככלל רשת התקשורת תסופק ותותקן ע"י ה 4.9.1

To-P  .על פי הצורך וזאת באמצעות ספק תקשורת חיצוני 

 . חברהבאחריות הקבלן לבצע את כל הממשקים הנדרשים למערכות התקשורת שיסופקו ע"י ה 4.9.2

 :תשתיות תקשורת של מערכת בקרת הפריצה 4.9.3

 מערכת בקרת הפריצה תחובר למוקד שמירה/אבטחה בשני חיבורי תקשורת נפרדים.  4.9.3.1

 (. GPRSיבור הראשי יהיה חיבור קווי )חייגן( והחיבור המשני יהיה באמצעות חיבור סלולארי )הח 4.9.3.2

  שני החיבורים יסופקו ע"י ספק תשתיות התקשורת באמצעות מתג מיוחד. 4.9.3.3

 החיבור המשני ישמש גיבוי לחיבור הראשי ויהיה בלתי תלוי בו.  4.9.3.4

ם נפילת הקו הראשי. למעט דגימות המערכת תדע לקבל נתונים באופן אוטומטי מהקו המשני, ע 4.9.3.5

 חיות, לא תהיה פעילות על הקו המשני שלא לצורך.

 Contactהמערכת ותווך התקשורת יתמכו בממשקים סטנדרטים להעברת מידע למוקדים, כגון  4.9.3.6

ID   ופרוטוקולMUDBUS. 

 

 הטמ"ס תשתיות תקשורת של מערכת  4.9.4

 .BROWSERתחובר למוקד החברה עם גיבוי למוקדי שמירה חיצוניים במסכי  4.9.4.1

אשר יסופק באמצעות החברה על ידי חברת  IPVPNהחיבור הראשי יהיה חיבור רשת על בסיס קו  4.9.4.2

קבלן באמצעות ציוד המוצע מטעמו, השר יתוכנן ויסופק  ע"י בזק, או אלחוטי בפס רחב, א

 . (LTE)תקשורת סלולארי והחיבור המשני יהיה באמצעות תווך 

 

מקצה לקצה, לפיכך תסופקנה ותותקנה אך ורק  Over-IPכל מערכות הניהול שתסופקנה תהינה מסוג  4.9.5

 מערכות הפועלות בטכנולוגיה זו. למען הסר ספק, משמעות דרישה זו מחייבת כי:

 ;TCP/IPמערכת איסוף ההתראות, תהיה בעלת אפשרות לממשק  4.9.6

 יהיו בעלי ממשק חוזי דיגיטלי;כל מוצאי מערכות הווידאו  4.9.7

 ;TCP/IPכל מערכות איסוף אותות הווידאו וההקלטה הדיגיטאלית תהיינה בעלות ממשק  4.9.8

 .TCP/IPכל המחשבים והשרתים המוזכרים במסמך זה יחוברו לרשת המחשבים בממשק  4.9.9

ד המסופק ציוד התקשורת, אשר יידרש לצורך חיבור לרשת הביטחון יסופק/יתבצע ע"י הקבלן, למעט הציו 4.9.10

את  חברה. באחריות הקבלן המבצע לספק לחברהע"י ספקי תשתיות התקשורת. הגדרות הרשת יינתנו ע"י ה

כל ההגדרות הנדרשות, להגדיר אותם בנתבים ולספק את כל התמיכה הטכנית הנדרשת לצורך הבאת 

 המערכות למצב פעולה תקין ומלא וזאת ללא עלות נוספת ו/או נפרדת.
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 רכזיתמערכת שליטה מ 4.10

תתבצע  Administratorגדיר עמדת ניהול מרכזית על גבי רשת התקשורת. הגדרות ושליטת ת החברה 4.10.1

 , הכול בהרשאה מתאימה.החברהמעמדה זו ו/או מעמדה אחרת/נוספת על פי הגדרת 

 נוספות על פי קביעה והרשאה. Clientתתאפשר צפייה מעמדות  4.10.2

ס מערכת ניהול הקלטות מרכזית שתותקן באתר ההקלטה המרכזית תבוצע על בסי –הקלטה מרכזית  4.10.3

 חברהאו בכל מקום אחר על פני הרשת. בהקלטה המרכזית יוקלטו אירועים בזמן אמת ע"פ בחירת ה חברהה

)וידיאו, התראות גלאים, הקלטה רציפה וכד'(. הקלטה זו תשמש גם כגיבוי מרכזי להקלטות המקומיות 

 באתרי הקצה.

)ע"פ החלטת המתכנן( ובאמצעות אפליקציה ייעודית  Browserמערכת תכלול מודול צפייה דרך ממשק  4.10.4

ו/או אפליקציות  Browser. עמדות צפייה באמצעות ממשק iOSוגם  Androidלטלפון חכם מבוססת 

 ייעודית לטלפון יהיו ללא תוספת תשלום.

 .לעיל 4.5המפורט בסעיף "פ רמות הרשאות הכניסה למערכות תהיינה שונות ותוגדרנה ע 4.10.5

 

 מכלולי תקשורת/ציוד ייעודיים 4.11

 בכל אתר יוקצה שטח להתקנת ציוד תקשורת לפריסת מערכות הביטחון.  4.11.1

חדר ממוזג המתאים להתקנת הינו  בו יותקנו שרתי המערכת )משרדי החברה(הראשי  השרתיםחדר  4.11.2

 .החברה קבלן המחשוב שלשרתים/מחשבים התקנת הציוד בו תדרוש תיאום מצד 

אינם ממוזגים ובהם יותקן אך ורק ציוד בעל פליטת חום נמוכה )כגון מרחיב הקצה  ריכוזי המערכות באתרי 4.11.3

וכל ציוד נוסף שיותקן בארון(, תוך התקנת מאווררים מתאימים  UPS, מתגים, מודמים, NVRאזורים, 

 . מטעם החברהעל הפרויקט  המפקחובכל מקרה באישור 

והניהול  UPS -ות יהיו ייעודיים להתקנה חיצונית, להתקנת כל ציוד התקשורת, הארונות ריכוזי המערכ 4.11.4

 מצלמות ולרבות ציוד התקשורת של ספק התקשורת החיצוני.

 

 רכיבי המערכת בכל אתר זיווד 4.12

, המרחיבים וחלקי המערכת השונים של NVR -של מערכת הטמ"ס לרבות ה כל יחידות הניהולבכל אתר,  4.12.1

 ות השונות, לרבות פריצה, טמ"ס יותקנו בארונות ייעודים למטרה זו .מערכות איסוף ההתרא

יותקן בארון זה. באחריות הקבלן  חברהכל ציוד התקשורת הנדרש במפרט זה וכן ציוד שיסופק ע"י ה 4.12.2

 .החברהלהתקין בארון את כל הציוד בין אם סופק על ידי הקבלן ובין אם סופק ע"י 

 תוכנית שיציג הקבלן.פריסת החיווט בארון תעשה ע"פ  4.12.3

הארונות יהיו מוגנים באמצעות מנגנון נעילה, הכולל מפתח. כמו כן, ימוגנו הארונות באמצעות מפסק  4.12.4

Tamper.כך שפתיחתם תגרום להתרעה במערכת , 

 הארון יהיה חד כנפי. 4.12.5



 להקמה ואחזקה של מערכת טמ"ס באתרי תאגיד המים והביוב מי רעננה בע"מ 004/2019מכרז 

 2חוברת 

 

וד ובכל מקרה יהיה גדול מספיק כדי להכיל את כל הציס"מ  80x40x60 של הארון יהיו לפחותמידותיו  4.12.6

 .המפקחהנדרש. גודל הארון הסופי ופריסת הציוד תהיה באישור 

, יכללו מכסה צירי עליון עם גומיית אטימה IP66, מתואמים לתנאי חוץ בתקן CRNהארונות יהיו מסוג  4.12.7

 לסגירה.

 הארונות יכללו וסתים/נשמים ופילטרים בהתאמה. 4.12.8

בארון צמוד קרקע הכבילה לארון תוכנס מהדופן התחתונה )בארון צמוד קרקע דרך יציקת הבטון(, בצנרת  4.12.9

 שרשורי קשיחה ואטומה. 

 החיווט בתוך הארון יעבור בתעלות נפרדות עבור זרם ישר )ז"י(, זרם חלופי )ז"ח( ופיקוד.4.12.10

 ביצוע הארקה לארון עד לפס הארקה.4.12.11

המותקנים בארון מבלי לפרק מכשירים אחרים או חיווט )לצורך  תתאפשר שליפת כל אחד מהמכשירים4.12.12

 תחזוקה(.

ס"מ,  15הארון יכלול אלמנט תליה, כאשר ארון צמוד קרקע יכלול צוקל ויותקן על גבי במת בטון בגובה של 4.12.13

 אשר תסופק ותוקן ע"י הקבלן כחלק מהארון.

ם וכל ציוד נוסף הנדרש על מנת לחבר , מהדקים, מחברים, מאמתיDINהארון יכלול פח/פלטת עבודה, פסי 4.12.14

 ולהפעיל את הציוד בארון ושעומד בכל שאר דרישות המפרט לארון ריכוז הציוד הפנימי והמסד.

בארון חיצוני נפרד, סמוך  UPS -באישור מיוחד וע"פ הצורך, ניתן יהיה להתקין את מצברי הגיבוי של ה4.12.15

 לארון הראשי. 

, ויכלול את כל הדרישות של IP65ת ויהיה בעל דרגת איטום בתקן הארון החיצוני יותקן בהתקנה חיצוני4.12.16

 הארון הראשי. 

 ארון זה יסופק ללא עלות נוספת ו/או נפרדת.4.12.17

 ובקרה על טמפרטורה. אוורורהארון יכלול מערכת 4.12.18

 

 כבילה, צנרת ותשתיות  4.13

 .6x6005כל כבילת אמצעי מערכת המצלמות והפריצה תעשה באמצעות כבילת  4.13.1

 .CAT7   OUTDOORתעשה באמצעות כבל  ווידאוהכבילת אמצעי  4.13.2

 

 חשמלבקרה ו מפרט ארונות 4.14

. החברהלפי הנחיית  הקבלןתכנון לוחות החשמל יבוצע על ידי מתכנן לוחות חשמל מטעם  - עקרונות תכנון 4.14.1

בכל שלב ושלב של התכנון, תערך בקרה על ידי גורם חיצוני, שאינו המבצע, זאת לטובת בקרת איכות של 

 בודה, תוך בחינת הדרישות ההידראוליות, התהליכיות )תפ"מ( והחשמליות של המתקן.תהליך הע

( וגיבוי הפעלה redundancyהתכנון יכלול מערך רכיבים הבנוי ליתירות ) - ( הפעלהredundancyיתירות ) 4.14.2

כדוגמת יתירות הפעלה  –במקרה של כשל באחד מן הרכיבים ויכולת הפעלה באמצעות רכיבים חליפיים 

 חשמלית במקרה של כישלון בהפעלת רכיב חשמלי / מתוכנת.
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הלוח יתוכנן לנגישות מירבית ויכולת הבנה, הפעלה והימנעות משגיאות  - מכונה -ארגונומיה וממשק אדם 4.14.3

ות נזק פוטנציאלי תפעוליות של עובדי התפעול, השירות והתחזוקה. התכנון יהיה תוך כדי מניעת יכול

בעברית ובצורה ברורה.  –ציוד הנלווה. כלל החיוויים יוצגו בצורה ברורה למשתמש , לצנרת וללעובדים, ללוח

 ( המתוכנת בצורה ברורה וקריאה.touch panelההפעלה תהיה באמצעות צג מגע )

הלוח יכלול הגנות כגון: הגנות ספים, הגנות קודי כניסה, הגנות קודי שינוי, וידוא ביצוע פעולה )כדוגמת  4.14.4

 נוסף(, אזהרות, התראות קוליות וכיו"ב.בקשה לאישור 

(, לתקן הישראלי, חוק 08כל חלקי הלוח יבוצעו בהתאם למפרט זה, המפרט הבינמשרדי לעבודות חשמל ) 4.14.5

 החשמל וכללי התקנת לוחות ובהתאם להנחיות ודרישות כל דין בנושא.

איכות ושיש לו הסמכה להבטחת   ISO 9002לוח החשמל יבוצע ויותקן על ידי יצרן מרכיב העומד בתקן  4.14.6

חובת היצרן המרכיב להציג מסמכים המאשרים זאת בהתאם  .61439ממכון התקנים לעמידה בת"י 

 .חברהלדרישות המתכנן או ה

( יהיה בנוי ממערך ציוד/התקנים/אביזרים חשמליים Assembly System, לוח הסיסטם )61439לפי ת"י  4.14.7

צבירה, ציוד הגנה ומיתוג, חיווטים וכו'.  כלל מערך ומכאניים מושלם, כגון: מסד ומבנה הלוח, פסי 

הציוד/התקנים/האביזרים יהיה ניתן להרכבה בתצורות שונות בהתאם לדרישות המתכנן ובהתאמה מלאה 

לקטלוג היצרן המקורי. מבנה הלוח, התקני המיתוג, התקני ההגנה, פסי הצבירה, אביזרים וכלל מערך הציוד 

 או שווה ערך מאושר.  Siemens, GE, Schneider Electricיד כדוגמת: יסופק על ידי יצרן מקור יח

. התקני המיתוג וההגנה החברההקבלן יגיש תוכניות מפורטות של הלוח בהתאם לתוכניות ודרישות  4.14.8

המותקנים בלוח ייבחרו בהתאם לחישובים )זרמי קצר, מפלי מתח וכו'( ובחירת ההתקנים ע"י תוכנה 

 בגרסתה המעודכנת ביותר. Ecodial Advance Calculationכדוגמת 

התוכניות יציגו את מבנה הלוח, מראה הלוח, מידות הלוח, רשימת סוגי ציוד, התקנים, אביזרים חיווט  4.14.9

 לסרגלי מהדקים וכיו"ב בהתאם לקטלוג היצרן המקורי. 

 .החברה בטרם ייצור ארונות החשמל והבקרההפרויקט מטעם  למפקחהקבלן יגיש התוכניות 4.14.10

 . הפרויקט מפקחוילת ביצוע הלוח רק לאחר אישור התוכניות על ידי המתכנן תח4.14.11

במידה והמתכנן אינו מאשר את התוכניות, על הקבלן לתקנן בכפוף להערות והשינויים הנדרשים ולהגישן 4.14.12

 מחדש לאישור.

 ח במתקן וליווי כל תהליךבאחריות הקבלן תיאום מידות הלוח למיקומו הסופי במתקן, בדיקת הלו4.14.13

רשאי לסמן בתוכניות שהוגשו לאישור, שינויים במראה הלוח ומידותיו ללא  הפרויקט מפקח ההפעלה.

ובמידה וכל השינויים תואמים לקטלוג  (1)מצ"ב בחוברת  השפעה על מחירי הלוח המפורטים בכתב הכמויות

 היצרן המקורי.

יצרן המרכיב; מבחינת מערך חובת הקבלן בדיקת הלוח כשהוא מורכב בשלמותו ומוכן למשלוח במפעל ה4.14.14

הציוד המושלם, איכות העבודה, פיקודים, חיווט, שילוט ואפשרויות חיבור נוספות בהתאם לתנאי מקום 

 התקנתו.

הפרויקט כי בדק את הלוח אצל  למפקחלבדיקת הלוח ישלח מיד לאחר הודעת הקבלן  הפרויקט מפקחזימון 4.14.15

 .היצרן המרכיב ודאג כי תוקנו הליקויים על ידיו

וכן יכללו הבדיקות של כל הציוד, ההגנות, מערכת המדידה  IECהבדיקות כאמור יעשו בהתאם לתקן 4.14.16

 ומערכות הפיקוד.
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כי הלוח בדוק ועומד  על הפרויקט המפקחהספק יעביר את הלוח לאתר אך ורק לאחר שיקבל את אישור 4.14.17

 .החברהבכל תנאי מפרט זה והתוכניות שאושרו ע"י 

יהיה הפוסק האחרון והמכריע בכל שאלות טיב העבודה, הביצוע ואיכות החומרים  על הפרויקט המפקח4.14.18

 קביעותיו יהיו סופיות ולספק לא תהא זכות ערעור על החלטותיו.

 בדיקות לוחות חשמל4.14.19

  החברהבדיקה חזותית כי כל הציוד תואם את התוכניות שיאושרו ע"י. 

 .בדיקה מלאה של כל מערכות הכוח וההגנות 

 ית של הלוח.בדיקה מכאנ 

 .בדיקת איכות העבודה 

 .חיזוק ברגים מלא כולל כל המהדקים 

 .בדיקת שילוט 

  וולט. 500בדיקת בידוד ע"י מגר 

 .בדיקת כיוון הגנות לכל ההגנות 

 .בדיקת חיווט ע"י בדיקת צלצול עבור כל נקודות החיבור לכרטיסי ההרחבה ו/או הפעלה תחת מתח 

 וקול ובתווך הייעודיים לאתר ההתקנה, כולל אבחון כתובת בדיקת מערכת התקשורת ליחידות בפרוט

IP .'וזמני שידור קליטה וכד 

 .בדיקת יחס תמסורת וקוטביות משני זרם 

 .בדיקה מלאה של מערכת ההגנות 

 

 בדיקה תרמו גראפית:4.14.20

 .תיארך בדיקה תרמו גראפית לאחר השלמת ההרכבה לגילוי קצרים ונתקים 

  הכניסה והיציאה של כבלי ההזנה.הבדיקה תיערך בלוח ובמהדקי 

 על  מפקחל הקבלןידו, יקרא -רק לאחר השלמת הבדיקה ע"י הספק ומילוי דו"ח מפורט ומלא על

 ויבצע בנוכחותו את הבדיקות.  הפרויקט

  הקבלןעל הפרויקט לא תפגום באחריותו הבלעדית של  המפקחביצוע הבדיקות כאמור ואישורן על ידי 

 למערכת. 

 זה. במכרזור ואמצעי העזר יהיו חלק בלתי נפרד מהעבודה כהגדרתה הבדיקות, המכש 

  על הפרויקט במפעל היצרן, לא יחלו לפני שיוגש סט תוכניות מעודכן לאחר  והמפקח הקבלןבדיקות

 ביצוע של הלוחות.

 

 התקנת שילוט4.14.21

ירת על הספק יהיה לספק ולהתקין ע"י שני מסמרות שלטי בקליט סנדוויץ' חרוטים בגוון לפי בח 4.14.21.1

 .המפקח

 השלטים יהיו לפי הפירוט הבא: 4.14.21.2
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שלט אחד לכל עמודה המציין שם הלוח ומספרו, כולל סימון ברור מהחזית לשדות השונים,  .א

 כמצוין בתוכניות.

 שלט אחד לכל תא המציין מספר התא. .ב

 שני שלטים לכל אלמנט המופיע בחזית, האחד בחזית והשני בתוך הלוח. .ג

 ואביזר.שילוט פנימי לכל אביזר  .ד

שלטי האזהרה ממתח זר או מתח לפני מפסק ראשי בכל המקומות בהם קיים מתח לפני מפסק  .ה

 ראשי או מתח זר.

בנפרד,  RACKשלט סנדוויץ' חרוט המתאר מבנה, מספר מודולים, סוגי כרטיסים וכו' של כל  .ו

 שיותקן בדופן לוח ארון החשמל.

 מזין הוא מוזן.שילוט על כל הזנה ללוח המתאר מאיזה יציאה בלוח ה .ז

 שילוט המפרט : מתח עבודה, זרם נומינלי. .ח

 פסק(.-שילוט אזהרה במידה ובלוח קיים מצבר גיבוי למעגלי הפיקוד )אל .ט

 .המפקחהשילוט יעשה בהתאם לרשימת שילוט שתוכן ע"י הספק ועל חשבונו ושתאושר  ע"י  .י

 

 סימון החיווט:4.14.22

 מתאימות. הסימניות יסופקו ויותקנו ע"י היצרן.כל חוט יסומן בשני קצותיו ע"י סימניות אומגה  4.14.22.1

 

 סימון מהדקים:4.14.23

 .מפקחשילוט המהדקים יהיה ע"י באמצעות שלטים דגם "פוניקס", או שווה ערך מאושר ע"י ה 4.14.23.1

 

 מפרט צבע4.14.24

 מערכת הצביעה תהיה אפוקסי. 4.14.24.1

 של התקן השבדי. 2½ניקוי חול ע"י התזה עד לדרגה  4.14.24.2

מתוצרת אסקר או יסוד  4230ון )צבע יסוד אפוקר מיקר 50צביעת צבע יסוד אפוקסי בעובי  4.14.24.3

 רב עובי מתוצרת טמבור(. 6030אפוקסי 

 6035מתוצרת אסקר או עליון אפוקסי  444מקרון )אפוקר  200צביעת צבע עליון אפוקסי עובי  4.14.24.4

 רב עובי מתוצרת טמבור(.

 יישום הצבע לפי הוראות היצרן. 4.14.24.5

 הצביעה תבוצע בשיטת התזה ללא אויר. 4.14.24.6

בה יש לתקן את הצבע שנפגע, התיקון יעשה ע"י ניקוי במברשת פלדה, ולאחריו לאחר ההרכ 4.14.24.7

 .צביעה בצבע יסוד ובצבע אפוקסי בשני צידי הפרופיל
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 טמ"סמערכת  5

 כללי 5.1

הקבלן נדרש לספק, להתקין ולהפעיל מערכת טלוויזיה במעגל סגור. הדרישה הינה למערכת צפייה, הקלטה  5.1.1

 שמטרתה המרכזית היא:ושחזור למספר מצלמות וידיאו 

 לאפשר צפייה במצלמות המותקנות באתר בזמן אמת; 5.1.1.1

 לאפשר שחזור קטעי וידיאו המוקלטים מן המצלמות. 5.1.1.2

מערכת הטלוויזיה במעגל סגור מיועדת, בין השאר, להשגחה על דלתות, פתחים, שערים ומעברים באתרים,  5.1.2

 ים.כמו כן, באזורים החיצוניים, הפנימיים ובמקומות מוגדרים אחר

, כאשר חברה, אשר תסופק ע"י הTCP/IPכל החיבורים יבוצעו על בסיס רשת הביטחון העצמאית בממשק  5.1.3

 הקישור אליה יתבצע ע"פ דרישות המפרט בפרק תשתיות תקשורת. 

 IPכל רכיבי המערכת יחוברו באמצעות רשת תקשורת הביטחון, כך שלכל יחידה במערכת תוקצה כתובת  5.1.4

מכל אחד ממרכיבי המערכת יהיה אנלוגי, וישודר על הרשת. כל רכיבי המערכת משלה. אות הווידאו אשר 

 יוכלו להיות מותקנים ללא חיבור פיזי ביניהם, כל עוד קיים ביניהם חיבור רשת. 

מערכת השידור וההקלטה הממוחשבת תורכב ממצלמות, מתגים ייעודיים בכל אתר, מיחידות הקלטה,  5.1.5

)או בכל מקום אחר להחלטת  חברהנו בחדר התקשורת במשרדי השליטה והקלטה מרכזיים, אשר יותק

( וכן Clientעם שאר היחידות, לרבות עמדות השליטה והניהול המקומיות ) TCP/IP( ויעבדו ברשת חברהה

 מרכיבים נוספים. 

 מלאה תהיה בעמדת מנהל התפעול והבטיחות )ו/או בעמדה אחרת ע"פ הגדרת המתכנן(.  Clientעמדת  5.1.6

 .חברהלמערכת השליטה ובקרה )שו"ב( תמוקם במשרדי ה Clientעמדת  5.1.7

 תתאפשר צפייה מעמדות נוספות על פי קביעה והרשאה. 5.1.8

המערכת תאפשר יציאה לרשת הציבורית לשם צפייה דרך עמדת עבודה, אפליקציה ייעודית לטלפון סלולארי  5.1.9

IOS  וגםAndroid דרך ממשק ,Browserחומת אש וע"ג פרוטוקול  , מנקודה מחוץ לרשת הארגונית דרך

VPN .ע"פ דרישות אבטחת המידע 

 

 טמ"ס תצורת מערכת 5.2

. כלומר תורכב מרכיבי תוכנה וחומרה דיגיטאליים ומצלמות Over-IPמערכת הטמ"ס תהיה מסוג  5.2.1

 דיגיטליות. 

 ,Axis, Arecont, Mobotixמקצה לקצה, יהיה מחברה אחת המצלמות  תהינה מחברות  –כל הציוד  5.2.2

Panasonic, Sony, VICON, HIKVISION ואישור היועץ תוך עמידה  חברהאו שווה ערך ע"פ החלטת ה

 בכל תנאי המפרט. 

 Milestone, Genetec, ONSSI , DVTel, BOSCH,  Mobotixמערכת הניהול וההקלטה תהיה מסוג  5.2.3

 או שווה ערך ובכל מקרה תעמוד בכל דרישות המפרט.

  בלבד. Over-IPמסוג דיגיטליות המצלמות תהינה מצלמות  5.2.4
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בכל אתר, כפי שמוגדר במפרט זה, יותקן ארון ריכוז בו יותקנו המתגים, אליהם יחוברו המצלמות. רשת  5.2.5

, תעביר את המידע אל שרתי חברהתקשורת הביטחון העצמאית, שתותקן עבור מערכת הביטחון ע"י ה

 ההקלטה, אשר ימוקמו באתר הריכוז במשרדי החברה.

באתר המרכזי במשרדי  חברהתר המקומי אירועים נבחרים יוקלטו ע"פ החלטת ההקלטה מרכזית תבוצע בא 5.2.6

 .חברההחברה או בכל ריכוז אחר להחלטת ה

  

 הווידאואפיון ודרישות מערכת ההקלטה וניהול  5.3

דרישת המערכת הינה למערכת צפייה, הקלטה, ושחזור למספר מצלמות וידיאו ע"ג רשת מחשבים בממשק  5.3.1

TCP/IPופק )ע"פ המפורט במפרט זה( ע"י הקבלן. , אשר תותקן ותס 

 המערכת תאפשר פעולה מרובעת, קרי אפשרות לבצע את כל הפעולות הבאות סימולטאנית: 5.3.2

 צפייה בווידאו חי. 5.3.2.1

 הקלטת וידאו. 5.3.2.2

 אחזור וידאו מוקלט. 5.3.2.3

 אחסון וידאו מוקלט לפרקי זמן לא מוגבלים על גבי מדיה דיגיטאלית )גיבוי(. 5.3.2.4

מצלמות,  128מערכת ההקלטה הדיגיטאלית הכוללת תהיה מותאמת לאיסוף אותות וידאו של עד  5.3.2.5

 ובהתאם לדרישות החברה. 

 המערכת תהיה בעלת יכולת הרחבה עתידית בלתי מוגבלת. 5.3.2.6

 . יחדיו עם מערכת הפריצה.NVR -באחריות הקבלן לתכנן את ארונות הריכוז כך שיכילו את יחידות ה 5.3.3

 , לרבות חומרה.חברהטעונות אישור ה NVR -יחידות ה 5.3.4

 שרתי ההקלטה יעמדו בכל הגדרות היצרן לתמיכה במצלמות הנדרשות וכן בכל דרישות המפרט. 5.3.5

יכלול גם את עלות המארזים והמתאמים הנדרשים  (1)מצ"ב בחוברת  רכיב עלות המצלמה בכתב הכמויות 5.3.6

 עבורה.

המרוחקים, כך שתוכל לבצע שינוי ההגדרות  המערכת תדע להתממשק באופן מלא מול המצלמות באתרים 5.3.7

של המצלמות הן לצפייה והן להקלטה המערכת תאפשר שליטה מלאה באיכות השידור מכל מצלמה 

וההקלטה המקומית בכל מצלמה, בזמן אמת ובהתאם לרוחב הפס המוקצה, וכן ע"פ אירוע ו/או דרישה של 

 המפעיל ומגוון הגדרות נוספות.

ם על חוסר אות וידאו, נפילת תקשורת )מצלמה ו/או יחידת הקלטה ו/או אחר(, נפילת המערכת תכלול חיוויי 5.3.8

מתח, כיסוי מצלמה ועוד. החיווי יהיה ברמת האביזר הבודד וההתרעה תספק אינדיקציה מדויקת לגבי 

והצגת החיווי במערכת זו וכן  NVR -מהות התקלה ומיקומה, לרבות ממשק עם מערכת השליטה וציוד ה

 ת יציאת מגע יבש למערכת הפריצה.באמצעו

 

 המערכת clientתכונות רישוי  5.4

מבוססות תוכנה( מרובות ופזורות ברשת הביטחון  Clientהמערכת תאפשר עבודה מתחנות עבודה )עמדות  5.4.1

 . לא תהיה הגבלה על מספר תחנות העבודה הניתנות לחיבור.חברהומחוצה לה ע"פ דרישת ה
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( Client, אשר אינה דורשת התקנת תוכנה )Browserשחזור מבוססת המערכת תכלול אפליקציית צפייה ו 5.4.2

ומשמשת לצפייה/שחזור בלבד של מצלמות אשר יוגדרו מראש בהתאם למשתמש/צופה ועל בסיס הרשאה 

 )סיסמה ושם משתמש( מתאימה.

המערכת תאפשר לכל משתמש גישה ישירה לאותות הווידאו המוקלטים ולאות וידיאו חי, בהתאם לרמת  5.4.3

שאתו של המשתמש. משמעות התכונה היא שלא תהיה כל מגבלה על נגישותה של תחנה לאות הווידאו הר

מוקלט, כולל הקלטה או מצלמה בה צופים משתמשים אחרים באותה העת. צפייה באות וידיאו ע"י 

 משתמשים מרובים לא יגרום לירידה באיכות הצפייה, לרבות ירידת קצב תמונות לשנייה ורזולוציה.

 

 כונות צפייה וממשק המשתמשת 5.4.4

( תאפשר המערכת צפייה בעץ Client -בכל עמדת עבודה )עמדה מרכזית במוקד או בכל עמדות ה 5.4.4.1

המערכת של המצלמות )רשימת כל המצלמות( ובחירת מצלמה מתוך עץ המערכת ו/או באמצעות 

 המטריצה הווירטואלית )ע"פ הרשאה מתאימה(.

שר תאפשר הצגת כל המצלמות במערכת במגוון רחב של המערכת תכלול מטריצה וירטואלית, א 5.4.4.2

 אפשרויות וצרופים וללא צורך במטריצת חומרה. המערכת תעמוד לפחות בסעיפים להלן:

  מצלמות בו זמנית על גבי מסך אחד, ומגוון צרופים נוספים. 16לפחות 

 4מצלמות ע"ג המסך וסריקה בין המצלמות בקבוצות של  4 -אפשרות צפייה ב. 

 ת הצגת מצלמה אחת על כל המסך.אפשרו 

  .אפשרות להצגת מצלמה על מסך עצמאי נפרד אחר 

 .אפשרות להצגת מצלמות מתחלפות על פי תזמון קבוע מראש 

 

 VMD – Video Motion Detectionתכונות  5.4.5

חומרה או  VMDיהיה פנימי, מבוסס תוכנה ומובנה בתוך המערכת, לא יותקן  VMD -ה 5.4.5.1

Content Analysis תוכנתי. תכונת ה- VMD  תהיה פתוחה לכל המצלמות ולא תינתן עבורה

 תמורה נפרדת/נוספת.

במסך שבו  –, דהיינו ע"פ הגדרת המפעיל VMDהמערכת תאפשר הקפצת מצלמות במקרה של  5.4.5.2

תקפוץ המצלמה הרלוונטית לקדמת המסך )תמלא את כל המסך או  VMDבמקרה של  –יוגדר 

 את חלקו בלבד על פי הגדרת המפעיל(.

, דהיינו Motion Detectionהמערכת תהיה מסוגלת להוציא חיווי ויזואלי וקולי עבור מצב של  5.4.5.3

תצבע המסגרת  VMDבמצלמה שתזהה  –( 16, 9, 4, 1בכל קונסטלציית צפייה שתיבחר )לפחות 

 )או חיווי ויזואלי אחר( ויישמע חיווי קולי )ניתן לכיול/ביטול ע"י המפעיל(. באדום

5.4.5.4 VMD .פנימי לכל ערוץ מצלמה בנפרד 

5.4.5.5 VMD  הגדרות  –צפייהVMD  .לצפייה )הקפצה( בלבד )ללא הקלטה( לכל מצלמה 

 

 תכונות הקלטה 5.4.6

ן במערכת ההקלטה תכונות ההקלטה יהיו ניתנות להגדרה הן במצלמה עצמה עבור ההקלטה המקומית וה 5.4.7

 המרכזית. תכונות אלו לאו דווקא תהיינה זהות בשני המקרים.
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, CIF ,2CIF ,4CIF , D1 ,1MP  ,1.3MP ,2MP: יאפשרו הקלטה ברזולוציות הבאות שרתי ההקלטה 5.4.8

4MP 30 -כולן בFPS המערכת תאפשר למפעיל )בהרשאה מתאימה( לבחור אחת מהרזולוציות הנ"ל, עבור .

 מות )בתלות בתמיכה של המצלמה(.כל אחת מן המצל

 ע"פ בחירת המפעיל. 30FPSעד  5 -קצב ההקלטה יהיה החל מ 5.4.9

 לכל מצלמה ניתן יהיה להגדיר את אחד מתסריטי ההקלטה הבאים: 5.4.10

 הפעלת הקלטה באופן ידני. 5.4.10.1

 הגדרה מראש של מועד תחילת/סיום הקלטה, על פי תאריכים ושעות. 5.4.10.2

 הקלטה רציפה. 5.4.10.3

, גלאי מערכת איסוף ההתראות וכד'( למשך פרק זמן VMDהתרעת הקלטה בעת תחילת אירוע ) 5.4.10.4

 דקות )ניתן לכיול(. 5 -של כ

-Postדקות נוספות לאחר האירוע  5 -דקות ו 2של  Pre-Alarmהקלטה בעת אירוע עם שמירת  5.4.10.5

Alarm .)ניתן לכיול( 

בשנייה תמונות  25או  12.5תמונות בשנייה ומעבר להקלטה בקצב של  6הקלטה רציפה בקצב של  5.4.10.6

 דקות מתחילת האירוע )ניתן לכיול(. 5למשך 

 המערכת תאפשר להגדיר עבור כל מצלמה בנפרד את תכונות הקצב, הרזולוציה וכן ניהול ההקלטה באירוע. 5.4.11

תתאפשר הגדרת אזעקה משותפת לכל המצלמות באתר ספציפי )מקביל ל"לחצן אדום"( כך שבעת אירוע  5.4.12

דקות לאחר תום האירוע ובנוסף,  5ת לכל זמן האירוע, למשך תתבצע הקלטה בזמן אמת של כל המצלמו

 שניות לכל המצלמות. 60של  Pre Alarmתשמר באירוע כזה הקלטת 

. ניתן יהיה לשמור קטע FIFO (First in-First out) המערכת תאגור בזיכרון )על גבי דיסק קשיח( בשיטת 5.4.13

 שיישמר לתקופה ארוכה )גיבוי(. , כךFIFO -וידיאו ספציפי בעותק נוסף מחוץ לזיכרון ה

 ניהול ומעקב אחר החומר השמור בארכיון יבוצע ע"פ תאריך, שעה ושם האירוע. 5.4.14

בנוסף לתמונה יוקלט )באופציה( גם זמן )תאריך ושעה( ההקלטה ושם )ע"פ בחירה או ברירת מחדל(  5.4.15

 ההקלטה ויוטמע בהקלטה עצמה.

 מצלמה.המערכת תכלול חיווי ויזואלי על מצב הקלטה לכל  5.4.16

 הדפסת תמונה באמצעות מדפסת מוגדרת. 5.4.17

או אחר  AVIאו  WMAמוכר כגון  Windowsהמערכת תאפשר שמירת תמונות וקבצי וידיאו בפורמט  5.4.18

 .החברהמאושר ע"י 

 ותשמור אותם בקבצים. Snap Shotהמערכת תוכל לבצע  5.4.19

 שרתי החברה. משך שמירת הקלטות ייקבע על ידי החברה בהתאם לנפח האחסון שיוקצה למערכת ב 5.4.20

  

 אנטי ונדאלי להתקנה חיצונית Boxאו  Domeחיצונית בזיווד  IPמצלמת  5.5

ע"פ החלטת  –אנטי ונדאלי  Boxו/או  Domeבמארז תואם  Outdoorמצלמת רשת צבעונית לשימוש  5.5.1

 .חברהה
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 2K  :2560 x 1440 Resolution @ 30 fps רזולוציה מינימאלית נדרשת – 4MP מצלמה מסוג 5.5.2

 ביניים נוספות.ורזולוציות 

 .WDR – Wide Dynamic Range – 100dbתכלול פונקציית  IP -מצלמת ה 5.5.3

 .Ethernet 1000BaseT/100BaseTXלרשת  RJ-45חיבור  5.5.4

 " לפחות.1/4גודל חיישן המצלמה יהיה  5.5.5

 בכל רזולוציה. 30FPS –תמונות לשנייה  5.5.6

 ן באופן אוטומטי בתנאי תאורה נמוכה.המצלמה תהיה מסוג יום/לילה, כלומר תעבור למצב שחור/לב 5.5.7

 F1.2שחור /לבן.  0.02Lux -ו F1.2לצבע ב  Lux 5. 0 –תאורה מינימאלית נדרשת  5.5.8

 כניסות /יציאה מגע יבש אחד כניסה אחד יציאה 5.5.9

 לכל הפחות H.265דחיסת ווידיאו בדחיסת  5.5.10

 אזורי מיסוך 5קביעת  5.5.11

 PoE – Power over Ethernet, IR cut filter Removable (ICR.) -תמיכה ב 5.5.12

 (.dc/video driveהעדשה תהיה עם צמצם אוטומטי ) 5.5.13

 מעלות 0-50טמפרטורת עבודה  5.5.14

דחוסים אשר יכיל נתוני הקלטה  Micro SD Cardהמצלמה תכיל כרטיס זיכרון להקלטה עצמאית מסוג  5.5.15

חיקה המקומי במחזוריות )מ האחסון. ההקלטות יישמרו על לשנייה frames 15לפחות  64GBבנפח של 

 H265וישמרו בדחיסה בתקן  mp4או  AVI(. ההקלטות יהיו בפורמט מתאים לקריאה כגון FIFOבשיטת 

 .לכל הפחות

יכלול גם את עלות המארזים והמתאמים הנדרשים  (1)מצ"ב בחוברת  רכיב עלות המצלמה בכתב הכמויות 5.5.16

 עבורה.

 

 IP 4Megapixelעדשות למצלמות  5.6

 החיצוניות, נדרשות עדשות מתאימות. IP MP -עבור מצלמות ה 5.6.1

 .Varifocalכל העדשות תהיינה מסוג  5.6.2

 , יום/לילה, רזולוציה וכד'.DC irisלרבות  –כל העדשות תתמוכנה באופן מלא בדרישות המצלמה  5.6.3

 כל העדשות תתמוכנה לפחות בגודל החיישן של המצלמה הרלוונטית. 5.6.4

 ש בכל תחנה ותחנההקבלן נדרש לספק את סוגי עדשות בהתאם למפתח הנדר 5.6.5

 .Dataנוסף על העברת  PoEהמגבר נדרש להעברת מתח  5.6.6

 

 מארז ייעודי לתנאי חוץ למצלמות קבועות 5.7

ע"פ דרישת המתכנן ובהתאם לדרישות  –( Bulletאו מסוג מוארך/מלבני ) Domeהמארז יהיה מסוג  5.7.1

 ההתקנה.

 ר פגעי מזג האוויר.ושא המארז יגן על המצלמות כנגד חבלה מפגעי סביבה )אבק לכלוך לחות( 5.7.2
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 ויהיה מותאם למידות הפיסיות של המצלמה. קרבונט-המארז יהיה בנוי פולי 5.7.3

 :Outdoor -המארז יהיה אטום. הזיווד יעמוד בדרישות ל 5.7.4

 כגון: פגיעת אבנים, תלישה וכדומה.עמיד נגד ונדליזם הזיווד יהיה 

 .68IP - ו 10IKעמוד בתקן רמת מיגון המארז ת

מ"מ )גובה( לפחות. החלון הקדמי יהיה עשוי מחומר  70 -מ"מ )רוחב( ו 80חלון בגודל מארז מוארך יכלול  5.7.5

לא  Domeאשר יבטיח הגנה כנגד שבירה, שריטות, בלי ירידה באיכויות האופטיות שלו. במארז מסוג 

 יתאפשר לראות את גוף המצלמה מבחוץ.

המצלמה במארז ביחס לחלון המארז יאפשר התקנת המצלמה על גבי בסיס המאפשר את התאמת מקום  5.7.6

 החזית, ונעילת הבסיס באופן קבוע.

 .UVהמכלול יהיה עמיד בפני קרינת  5.7.7

 כל חלקי המתכת של המכלול יצופו בציפוי להגנה מפני חלודה. 5.7.8

 

 –הקבלן יספק את כל המתאימים הנדרשים לצורך חיבור המצלמה. כל המתאמים יהיו מקוריים ואחידים  5.7.9

שווה ערך מאושר ע"י המתכנן. היכן שיידרש, יספק הקבלן גם התקני חיבור  מתוצרת יצרן המצלמה ו/או

 . חברהלעמודים, כולל זרועות הרחקה, על פי דרישת ה

וכן יחידת מסנן מפוח למניעת  ACהמארז יכיל מערכת אוורור עצמאית הכוללת מאווררים מחוברים לזרם  5.7.10

 כניסת חול / אבק למארז ולציוד האלקטרוני.

 ועדשה בהתאם BOX/DOME  700TVLלית צבע יום לילה מצלמה דיגיט 5.8

  NIGHT 0.005רגישות לאור  .8.8.1

 700רזולוציה אופקית  .8.8.2

 OSDתפריט מצלמה מסוג .8.8.3

8.8.4. IRC FILTER 

 H.264/MPEG4תמיכה בפרוטוקול  .8.8.5

 פריים לשנייה 25תמיכה ב  .8.8.6

 עם צמצם אוטומטי תוצרת יפן עדשה וריפוקלית .8.8.7

 תמיכה ביום לילה עם תיקון צבע אוטומטי  .8.8.8

יכלול גם את עלות המארזים והמתאמים הנדרשים  (1)מצ"ב בחוברת  רכיב עלות המצלמה בכתב הכמויות .8.8.9

 עבורה.

 

 מחשבים ועמדות עבודה 5.9

ין אם נדרש ובין אם באופציה, סעיף זה מפרט את חומרת המחשבים בכל מקום במפרט בו מוזכר מחשב, ב 5.9.1

מערכת הטמ"ס. חומרת המחשבים והשרתים  Clientבקרת הכניסה או  Clientבין אם עבור מערכת השו"ב, 

 .(1אחרת )מצ"ב בחוברת  אלא אם כן מופיע בכתב הכמויות חברהתסופק על ידי ה

 . IBMאו  Dellאו  HPהמחשבים באתר המרכזי יהיו תוצרת חברת  5.9.2



 להקמה ואחזקה של מערכת טמ"ס באתרי תאגיד המים והביוב מי רעננה בע"מ 004/2019מכרז 

 2חוברת 

 

תהיה בשפת ממשק עברית ו/או אנגלית )להחלטת המתכנן בכל  Windows 10 pro x64מערכת הפעלה  5.9.3

 מחשב בנפרד(.

לא ניתן יהיה לבצע שימוש במחשבים, פרט לשימוש באפליקציה הייעודית וכן לא ניתן יהיה לסגור ו/או  5.9.4

 ל'הוריד' את האפליקציה ו/או לגשת למערכת ההפעלה וכד'.

תהיה בהתאם להמלצות יצרן התוכנה אולם תעמוד לפחות בדרישות חומרת המחשבים הנדרשת במפרט זה  5.9.5

 הבאות להלן.

 :Clientחומרת מחשבים לטובת עמדת  5.9.6

 Intel Core i7-8750 Processor, 3.40GHz, 8MB. 

 8GB PC2-6400 (DDR3-1600Mhz) 2x4GB, Non Ecc. 

 ATI or NVIDIA 2GB Dual Display Port Graphics Card. 

 256GB SSD SATA III 6.0Gb/s, 16MB Cache Hard Drive. 

 USB Standard Keyboard. 

 2-Button Optical USB Scroll Mouse. 

 24X DVD+/-RW Combo Drive, SATA. 

 1Ghz RJ45 Ethernet Port. 

 8USB 3.0 Ports. 

 

 חומרת מערכת הקלטה לאתר המוקד המרכזי 5.10

 שרת ניהול והקלטה ראשי, יהיה ע"פ המפרט הבא:

. השרתים יעמדו Embedded. לא יתקבלו מערכות שרת ותוכנה HP, DELLהשרתים יהיו תוצרת  5.10.1

בדרישות כפי שמובאים במפרט זה, אולם השרתים יעמדו בכל מקרה לפחות בדרישות היצרן לתצורת 

 המערכת.

 חומרת מינימאלית לשרת ניהול ההקלטה: 5.10.2

 Intel Xeon 8100 16 Core, SKYLAKE. 

 32GB (4 x 8GB) 2133MHz, DDR4 ECC SDRAM Memory (3 DIMMs.) 

 8X WD Purple Series 4TB 6.0Gb/s, 64MB Cache hard drive RAID5 Configuration. 

 Windows 2016 R2 64 Bit. 

 USB Standard Keyboard. 

 2-Button Optical USB Scroll Mouse. 

 24X DVD+/-RW Combo Drive, SATA. 

 1Ghz RJ45 Ethernet Port. 

 8USB 3.0 Ports. 
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 מתגים לרשת התקשורת 5.11

 .Din Rail, במארז IP65מתגים להתקנה חיצונית בתקן  5.11.1

 )ע"פ הצורך(. PoEעם לכל פורט  1Gbitלפחות במהירות פורטים מסוג  8כל מתג יכלול  5.11.2

 .RJ-45חיבור הפורטים יהיה מסוג  5.11.3

 . IEEE 802.3afיהיו בתקן  PoE -כל חיבורי ה 5.11.4

 .Watt 15.4תהיה בעלת הספק של  PoEכל יציאת  5.11.5

 (, כולל אספקת מתאמים.SFP) Gigabit Ethernetתמיכה בכניסות  5.11.6

 .Rack Mount עבור האתר הראשי יותקן מתג שווה ערך, להתקנה פנימית, במארז 5.11.7

 

 דקים LED" 24מסכי  5.12

בתוך דלפק ( ובמידת הצורך גם את מסגרת המעטפת, על מנת להטמיע Standהמסך יאפשר פירוק רגלית ) 5.12.1

 ייעודי. המסך יאפשר גם העמדתו על גבי זרועות ייעודיות.

 .Philipsאו  Samsungאו  LGאו  HPהמסך יהיה תוצרת חברת  5.12.2

 המסכים יעמדו לפחות במפרט הבא: 5.12.3

 מיל' שניות. 2 –זמן תגובה  5.12.3.1

 .1:2000 –יחס ניגודיות  5.12.3.2

 פין. D-Sub VGA  15מחבר  5.12.3.3

 סך.מותאם לכרטיסי המ – HDMIו/או  DVIמחבר  5.12.3.4

 מ"מ. 0.294 –גודל נקודה  5.12.3.5

 .400cd/m2בהירות  5.12.3.6

 .VESAמתאם  5.12.3.7

 לפחות. 75Hz -ב Full HD – 1920X1080 –רזולוציה  5.12.3.8

 16x9 or 16x10 –יחס אורך/רוחב  5.12.3.9

 אינטש )אלכסוני( 23.5גודל מסך לפחות  5.12.3.10

 

 חפירות 5.13

הבין משרדי של משרד ככל שהקבלן יידרש לבצע חפירות, בהתאם לדרישת החברה, יהא עליו לבצען בהתאם למפרט 

 הביטחון ו/או של חברת נתיבי ישראל ו/או משרד השיכון, לרבות כיסוי והידוק על פי דרישות אלו.

 

 רכביםלזיהוי  LPRמערכת  6

 מערכות זיהוי לוחיות רישוי יותקנו בעמדת הכניסה או בשערי הכניסה למתקן או לאתר של התאגיד. 6.1
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באופן שיאפשר  LPR -המערכת תגדיר ותפעיל אמצעי בקרת כניסת הרכבים המורשים אשר יחוברו למערכת ה 6.2

לכל מכלול מחסומים קיימים ולמערך התראה על מעבר רכבים שאינם  LPRממשק שליטה ממערכת ה 

 מזוהים /  אינם מורשים

הקיימים )שערי כניסה חשמליים( במסגרת עבודות נשוא מפרט זה יהיה על הקבלן להתחבר לאמצעי המיגון  6.3

 תוך ביצוע שינויים מינימאליים נדרשים לצורך הממשק אל המערכת ולתמחר זאת בהתאם.

 המערכת תתממשק אל מערכת השו"ב מצלמות ממנה ניתן יהיה להוסיף או לגרוע רכבים מורשי כניסה 6.4

 תפוקת המצלמות תוקלט על גבי מערך ההקלטה הכללי של המצלמות. 6.5

ועדת לאפשר כניסת ויציאת רכבים מהאתרים באמצעות זיהוי מספר הרישוי של הרכב ובדיקת המערכת מי 6.6

 הרשאה מול בסיס הנתונים

 לכל נתיב נסיעה תותקן מצלמה אחת 6.7

תהיה אפשרות לפתוח את המחסום או את השער לכניסת רכבים נוספים מעמדת מחשב  במערכת שו"ב  6.8

 מצלמות

 הבאים: המערכת תכלול את המרכיבים העיקריים 6.9

בקר ייעודי הכולל כניסות לשתי מצלמות )אחת לכל אחד משני נתיבי כניסה ויציאה( ויציאת תקשורת אל  6.9.1

 רשת התקשורת של מערך המצלמות.

על פי התכנון  OUTDOORהבקר יותקן באזור מוגן באתר או במתקן במארז מוגן ומותאם להתקנה בתנאי  6.9.2

 המפורט.

מצלמות צבע דיגיטליות מותאמות לזיהוי לוחיות זיהוי בחשכה מוחלטת ומוגנות כנגד סנוור )מצוידות  6.9.3

 (. התממשקות מלאה למחשב מערכת בקרת הכניסה.IRבפנסי 

ולעמידה בתנאי חוץ מותאמת  OUTDOORמותקנת במארז  LPRלמערכת  CPUיחידת עיבוד מרכזית   6.9.4

 coreר כל נתיב נסיעה )כניסה / יציאה( אשר תכלול מחשב נייח מצלמות דיגיטליות, האחת עבו 2לחיבור 

i5 / 8GB DDR4 / 256GB SSD +2TB SATA  לרבות מערכת הפעלהWIN10PRO 64 bit  וכן מסך

24 "LED .מקלדת ועכבר 

 תוכנת ניהול ובסיס  נתונים של כלי רכב מורשים. 6.9.5

 תכנות פרמטרים במצלמות יתאפשר מרחוק ומקומית )בגב המצלמה( 6.9.6

 לפחות 99.5%שעות ביממה ברמת דיוק גבוהה של עד  24התוכנה תבצע זיהוי של לוחיות הרישוי  6.9.7

 המערכת תכלול "גלאי רכב וירטואלי", יחידת ותוכנת עיבוד וזיהוי. 6.9.8

המערכת תבצע צילום של אירוע בשלושה מצבי תאורה לפחות, על מנת להעלות את אחוזי הזיהוי ואמינות  6.9.9

 של המערכת. 

ר הרישוי של הרכב לא יושפע מתנאי תאורה גרועים, קרינת השמש או פנסים דלוקים ברכב זיהוי מספ 6.9.10

 המצולם )לרבות בלילה(.

 וולט.220מתח הפעלה:  6.9.11
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 מעלות צלסיוס. 0-45טמפרטורת פעולה:  6.9.12

 10%-90%לחות יחסית:  6.9.13

 

 : LPRמפרט מצלמות  6.10

 LPR  :2MPמצלמת  6.10.1

6.10.2 Operating Distance: 10 –50 Ft (3 –15 m) 

6.10.3 Vehicle speed range :0 mph to 30 mph (0 to 45 km/h) 

6.10.4 illumination: IR LEDs, Fixed Array 

6.10.5 Video Output: MJPEG, MPEG-4, H.264 

המצלמה תסופק כשהיא כוללת את כל זרועות ההתקנה הנדרשות לפעולתה המושלמת לרבות ביסוס )יציקת  6.10.6

 בסיס בטון על פי הנחיות היצרן(.

 

 לת מערכת מצברים נטעניםמערכת כריזה בע 7

 :מטען 7.1

מערכת לגיבוי מתח תותקן מערכת לגיבוי מתח הרשת, אשר תכלול מערכת מצברים נטענים, מטען מצברים  7.1.1

 אוטומטי ומערכת מיתוג למעבר אוטומטי להזנה ממצברים בזמן נפילת מתח רשת.

רצופות. המצברים  דקות שידור 60קיבולת המצברים תאפשר הפעלת המערכת בעוצמה מקסימלית, במשך  7.1.2

 יהיו מהסוג אשר איננו דורש טיפול או הוספת מים.

המטען יספק טעינת טפטוף בזמן קיום רשת החשמל. לאחר פעולה ממושכת של המערכת ממתח המצברים,  7.1.3

 שעות. 6יהיה המטען מסוגל להטעין את המצברים בטעינה מהירה בפרק זמן שלא יעלה על 

 .24VDCה, יתאימו לעבודה ישירה ממתח מצברים כל המערכות, לרבות יחידות ההגבר 7.1.4

המטען יהיה אוטומטי ויווסת את טעינת המצברים בהתאם למצב. המטען יתריע במקרים הבאים )חיבור  7.1.5

SMNP א. כאשר המטען נמצא במצב טעינה. ב. כאשר מתח המצברים נמוך מידי. ג. כאשר מתח המצברים :)

 גבוה מידי.

 

 עמדת כריזה: 7.2

 BOSCH LBB1946אזורים  כדוגמת  6 –עמדת כריזה ל  7.2.1

עמדת כריזה בשו"ב מצלמות תורכב מקופסא מסיבית להתקנה ע"ג שולחן עם פנל לחצנים מואר . העמדה  7.2.2

אזורי כריזה ומתג נוסף לכריזה כללית. העמדה תאפשר כריזה לכל  6מתגים דולקים לבחירת עד  6כוללת 

 תכלול פיקוד להשמעת צליל הגונג ולאחריו השמעת  אזור בנפרד ו/או כל שילוב אחר לפי הצורך. העמדה

 

 



 להקמה ואחזקה של מערכת טמ"ס באתרי תאגיד המים והביוב מי רעננה בע"מ 004/2019מכרז 

 2חוברת 

 

 רמקול / שופר: 7.3

רמקול שופר בעל פתח  LBC BOSCH 3491/12כדוגמת   OUTDDORלרבות זיווד להתקנת   8רמקול " 7.3.1

מלבני המיועד להתקנה חיצונית בעל מובנות דיבור גבוה . כולל שנאי קוו לעבודה. הזיווד יהיה מסוג 

 שר בחזיתו יותקן הרמקול עם ברגים.פוליקרבונט או מתכת כא

 תחום תדרים:  7.4

100Hz-16KHz 200Ω 

10W R.M.S 80Hz-18KHz 

 נתונים חשמליים: 7.5

רמקול שופר בעל פתח מלבני המיועד להתקנה חיצונית בעל  BOSCHמתוצרת  LBC 3491/12רמקול שופר  7.5.1

 מובנות דיבור גבוה . כולל שנאי קוו לעבודה

 

 גילוי וכיבוי אשמערכת  8

 .TELEFIREתוצרת  בכתב הכמויות 3, בהתאם לנדרש בפרק מערכת גילוי אש במבנה חדש אספקת 8.1

 שירות תחזוקה עבור מערכת גילוי וכיבוי אש 8.2

ובשעות העבודה של  בימים בתאגיד םהרלוונטייהגורמים  מולבתאום , שתי ביקורות לשנהביצוע של לפחות  8.2.1

 לרבות אך לא רק: את בדיקת כל אביזרי המערכתכל ביקורת תכלול התאגיד. 

 בדיקת גלאים; 8.2.1.1

 בדיקת לחצי אזעקת אש; 8.2.1.2

 בדיקת לוח בקרה; 8.2.1.3

 בדיקת נוריות; 8.2.1.4

 בדיקת צופרים; 8.2.1.5

 בדיקת מערך הכיבויים; 8.2.1.6

 בדיקת מנגנוני הדיווח וההפעלה ; 8.2.1.7

 עדכוני תוכנה ללוח הבקרה. 8.2.1.8

 מתן אישורי תקינות לרשויות הכיבוי.  8.2.2

ים יהתאגיד ובתיאום מלא עם הגורמים הרלוונט, בימי ובשעות העבודה של תיקון תקלות על פי הצורך 8.2.3

 בתאגיד. 

 .אספקה ומילוי גז במיכלים, החלפת חלפים פגומים 8.2.4

 , בהתאם לדרישות התאגיד. ם טיפול בתקלה / ביקורתבסיוהגשת דוח  פירוט ביצוע  8.2.5
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 (SLAהסכם רמת שירות )

 

, כך שיספק מענה בתקופת האחריות והתחזוקה מטרה: להבטיח את רמת השירות ורמת תפקוד המערכת .1

 לצרכי ניהול המערכת כמפורט במפרט הטכני.

 הסכם רמת שירות זה הנו חלק בלתי נפרד מהחוזה עם הספק. .2

אי עמידה בתקן רמת השירות לאורך זמן, תיחשב כהפרה יסודית של החוזה, בנוסף להטלת קנס שתטיל  .3

 על הספק. החברה

 תוצרים: .4

 ותפקוד המערכת בשוטף;תקן לזמן תגובה .4.1

 תקן לזמן תגובה לבקשות לשינויים ותיקונים;.4.2

 תקן לזמן תגובה לשירות בשעות הפעילות ומעבר לשעות הפעילות;.4.3

 תקן לגיבוי והתאוששות מאסון..4.4

 להפרה. בתוספת מע"מ₪  300: כל הפרה תגרור קנס של פיצוי מסוכם/מנגנון הקנסות .5

 רות:להלן אמות המידה לעמידה ביעדי רמת השי .6

מנגנון הטלת  רמת שירות נדרשת תיאור התהליך 

 הקנס/פיצוי מוסכם

הקמה בהתאם ללו"ז שנקבע בין   6.1

 הצדדים

בהתאם לתוכנית 

עבודה המפורטת 

 במסמכי המכרז

לכל יום קלנדרי 

 איחור

תקלות גישה, חיבור, זמן תגובה של  6.2

המערכת, סיוע למשתמשים במערכת 

לאחר שדרוגה, לרבות תקלות גישה 

)התלויות במחדל הספק ותקשורת 

 ולא בצד ג'(

לכל יום קלנדרי  תקלה רגילה

 איחור

תקלה שבגללה  -ה תקלה משבית 6.3

נמנעת פעולת תת מערכת שלמה 

שהוגדרה כחיונית ופגיעה בה גורמת 

ה לירידה ברמת הביטחון שהגדיר

 החברה

תיקון התקלה בתוך 

 יום עבודה

 לכל יום איחור

תקלה משביתה חלקית: כל תקלה  6.4

 שאינה מוגדרת כתקלה משביתה.

תיקון התקלה בתוך 

 שני ימי עבודה

 לכל יום איחור

תקלה חוזרת באותו  -תקלה חוזרת  6.5

תקלה אשר תחזור על עצמה : מכלול

תקלה  ו/או שעות 48יותר מפעם במשך 

אשר תחזור על עצמה יותר מפעמיים 

 ימים. 14במשך 

תיקון התקלה בתוך 

 יום עבודה

כל מופע חוזר של 

תקלה החל ממופע 

 רביעי ואילך



 להקמה ואחזקה של מערכת טמ"ס באתרי תאגיד המים והביוב מי רעננה בע"מ 004/2019מכרז 

 2חוברת 

 

 

 .על הפרויקטהממונה אחריות דיווח ותיאום: כל תיקון, עדכון גרסה או שינוי, ייעשה בידיעת ובתיאום עם  .7

, ישלם הספק קנס בהתאם הפיצוי מוסכם: כל איחור במתן שירות ברמת השבתה של כלל המערכת ו/או חלק .8

 לסוג החריגה כפי האמור בטבלה.

לספק.  החברהמהתשלום השנתי של  50%תשלום מירבי: סך הפיצוי המוסכם שיוטל על הספק לא יעלה על  .9

את ההסכם בגין קלקול, השבתה או היעדר שירות שיהווה  לבטל חברהכל זאת מבלי לפגוע בזכותה של ה

 הפרה יסודית של ההסכם.

 

_________________  _________________  _________________ 

 חתימה וחותמת הספק    תפקיד   שם פרטי ומשפחה

 

 

 

 

 


