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 תוכן עניינים

 

 הזמנה להציע הצעות –מסמך א' 

 טופס הגשת הצעה; – (1מסמך א')

 תמצית תכולת השירותים הנדרשים; – (2מסמך א')

 תצהיר בדבר ניסיון המציע ומנהל הפרויקט מטעמו; –מסמך הערכה  – (3מסמך א')

 תצהיר והתחייבות קבלני משנה; –( 4מסמך א')

תצהיר להוכחת ניסיון קבלן משנה לעמידה בדרישת  –( 1()4מסמך א')  

להזמנה, והתחייבות קבלן המשנה )ימולא רק אם המציע מוכיח  9.2סעיף 

 תנאי סף זה באמצעות קבלן משנה מטעמו(;

תצהיר להוכחת ניסיון קבלן משנה לעמידה בדרישת  –( 2()4מסמך א')  

להזמנה, והתחייבות קבלן המשנה )ימולא רק אם המציע מוכיח  9.3סעיף 

 תנאי סף זה באמצעות קבלן משנה מטעמו(;

 תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום;  –( 5מסמך א')

 אישור זכויות החתימה בתאגיד )ככל הנדרש(; – (6מסמך א')

 הצעה כספית. – (7מסמך א')

  

 הסכם  –מסמך ב' 

 מסמכי המכרז על נספחיהם )אינו מצורף(; – נספח א' 

נספח הנדסי ותפעולי )יוכן על בסיס הצעת הספק למתודולוגיה, אפיון ותכנון   – נספח ב'

שירותים בהתאם מפורט, ויכלול כל מסמך נוסף הנדרש לשם מתן ה

 להנחיות החברה(;

 אבני דרך לתשלום;  – נספח ג' 

 לוח זמנים;  – נספח ד' 

 נוסח התחייבויות לשמירת סודיות והימנעות מניגוד עניינים;   – נספח ה' 

 נוסחי ערבויות הביצוע והבדק;   – נספח ו' 

 אישור ביטוח;  – נספח ז' 

 נספח הדרכה; – נספח ח'

 הסכמי רישיון תוכנות. – נספח ט'
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 מסמך א'

  2/16מכרז פומבי מס'  –הזמנה להציע הצעות 

 

 כללי

"(, מזמינה בזאת המזמינההחברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ )להלן: " .1

מציעים העומדים בתנאים המפורטים להלן, להגיש הצעות להתקשרות בהסכם עם 

ותחזוקה של מערך ניטור ובקרה המזמינה, למתן שירותי תכנון, הקמה, תפעול 

הנדסי באגן הדרומי של ים המלח. השירותים יסופקו בהתאם לפירוט תכולת 

(, ולתנאים אשר יפורטו להלן ובהסכם המצורף להזמנה זו (2מסמך א')השירותים )

 "(. השירותים)להלן: "

מכרז זה כולל שלב מיון מוקדם, במסגרתו תזמין המזמינה מציעים להגיש במועד  .2

"( שלב המיון המוקדםתקבע מסמכים לשם בחינת עמידתם בתנאי הסף )להלן: "ש

 להלן. 3שלבית כמפורט בסעיף -וכן בחינה דו

מתודולוגיה הנדסית מקצועית מציעים שיעמדו בתנאי הסף יעברו לשלב בניית  .3

וארכיטקטורת מערכת שתכלול אפיון והגדרת דרישות מכלל מרכיבי מערך הניטור 

והבקרה )חומרה, תוכנה, תקשורת, ציוד ואביזרים( והכנת אפיון ותכנון מפורט של 

מערך הניטור והבקרה על כלל מרכיביו והממשקים ביניהם, על בסיס המתודולוגיה 

"(, כמפורט מתודולוגיה, אפיון ותכנון מפורטת )להלן: "וארכיטקטורת המערכ

(, ולשלב הגשת ההצעה הכספית, וזאת (2מסמך א')במסמך תכולת השירותים )

יום ממועד ההודעה על עמידתם בתנאי הסף  90במהלך תקופה שלא תעלה על 

 "(.  שלב הגשת ההצעות)להלן: "

שהגישו יעמדו בציון האיכות מציעים שמסמכי המתודולוגיה, אפיון ותכנון מפורט 

המינימאלי הנדרש, כמפורט במסמך זה, יעברו לשלב פתיחת ההצעות הכספיות 

 .ובחירת הזוכה

הזוכה במכרז, תתקשר המזמינה עם הזוכה בהסכם למתן השירותים  בחירתלאחר  .4

"(, והזוכה יידרש לספק את השירותים, כמפורט במסמכי המכרז, ההסכם)להלן: "

, ובהתאם למפורט בהסכם על נספחיו, (7מסמך א') -הכספית בתמורה להצעתו 

 .כמסמך ב'המצורף להזמנה זו 

 בכל מקום במסמכי המכרז בו מופיע לשון זכר, משמע גם לשון נקבה, ולהיפך. .5

מבלי לגרוע מסמכות המזמינה לדחות את המועדים הקבועים במסמכי המכרז,  .6

 :להלן מתווה לוחות הזמנים המתוכנן להליכי המכרז

 תאריך פעילות

מועד אחרון לתשלום דמי השתתפות 

 ולהעברת שאלות הבהרה
17.5.16  
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מועד אחרון להגשת מסמכי המיון 

 המוקדם
 14:00בשעה  31.5.16 

 להלן 31ייקבע בהתאם להוראות סעיף  מועד אחרון להגשת הצעות 

 

את מסמכי המכרז ניתן להוריד ללא תשלום מאתר האינטרנט של המזמינה,  .7

 .www.haganot.co.ilבכתובת: 

 

 תשלום דמי השתתפות במכרז

ש"ח )אלף שקלים  1,000המעוניינים להשתתף במכרז, ישלמו דמי השתתפות בסך  .8

חדשים( כולל מע"מ, אשר לא יוחזרו בכל מקרה, וזאת לא יאוחר מן היום האחרון 

לעיל. דמי  6לתשלום דמי השתתפות ולהגשת שאלות ההבהרה כאמור בסעיף 

 114, סניף 409-358061ההשתתפות ישולמו באמצעות העברה בנקאית לחשבון מס' 

". 2/16(. בפרטי העברה יצוין "עבור השתתפות במכרז 31בבנק הבינלאומי הראשון )

)על פי  עם תשלום דמי ההשתתפות על המציע לעדכן את מזכירת ועדת המכרזים

להלן( בדבר התשלום וכן למסור לה פרטי איש קשר  16הפרטים המצוינים בסעיף 

מבלי לגרוע מן האמור, על המציע לצרף להצעתו אסמכתא על תשלום דמי  מטעמו.

 ההשתתפות.

 

 תנאי סף להשתתפות במכרז

רשאי להשתתף במכרז זה מי שעומד, במועד הגשת ההצעה למכרז, בכל התנאים  .9

 המפורטים להלן:

 הינו יחיד או תאגיד הרשום כדין בישראל; .9.1

 -ו 9.2ים המפורטים בסעיף במידה והמציע הינו תאגיד, יוכל לעמוד בתנא

להלן אף באמצעות בעל מניות במציע )במקרה של חברה( או שותף  9.3

מהון המניות או זכויות  40%במציע )במקרה של שותפות(, המחזיק לפחות 

 השותפות במציע, בהתאמה.

או קבלן משנה , השלים המציע 1.1.2013במהלך התקופה שתחילתה ביום  .9.2

 מטעמו ביצועה של עבודה הכוללת:

הכנת מתודולוגיה וארכיטקטורת מערכת למערך שליטה ובקרה הנדסיים או 

 תפעוליים;

 או לחילופין

הכנת מתודולוגיה וארכיטקטורת מערכת למערך ניטור ובקרה הנדסיים או 

 תפעוליים;



 

                                                                                                                                              5 

משנה  , השלים המציע או קבלן1.1.2013במהלך התקופה שתחילתה ביום  .9.3

 מטעמו ביצועה של עבודה הכוללת אפיון, תכנון, אספקה והתקנה של:

 מערכת ממוכנת ממוחשבת לשליטה ובקרה הנדסיים או תפעוליים;

 או לחילופין

 מערכת ממוכנת ממוחשבת לניטור ובקרה הנדסיים או תפעוליים;

ניתן להציג עבודה אחת הכוללת את שני מרכיבי הניסיון הנדרשים בס"ק  **

 לעיל.   9.3 -ו 9.2

, השלים מנהל הפרויקט המוצע 1.1.2013שתחילתה ביום במהלך התקופה  .9.4

 מטעם המציע ביצועה של עבודה הכוללת:

הכנת מתודולוגיה וארכיטקטורת מערכת למערך שליטה ובקרה הנדסיים או 

 תפעוליים;

 או לחילופין

הכנת מתודולוגיה וארכיטקטורת מערכת למערך ניטור ובקרה הנדסיים או 

 תפעוליים; 

 או לחילופין

יון, תכנון, אספקה והתקנה של מערכת ממוחשבת לשליטה ובקרה אפ

 הנדסיים או תפעוליים;

 או לחילופין

אפיון, תכנון, אספקה והתקנה של מערכת ממוחשבת לניטור ובקרה 

 הנדסיים או תפעוליים;

מעביד בין המציע למנהל -יובהר כי אין חובה כי יתקיימו יחסי עובד

 הפרויקט המוצע מטעמו.

 8ו מי מטעמו( שילם את דמי ההשתתפות במכרז כאמור בסעיף המציע )א .9.5

 לעיל;

המציע מנהל ספרים כנדרש עפ"י כל דין ולפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  .9.6

והמציא אישור ניהול  1976-ותשלום מס(, התשל"ו)אכיפת ניהול חשבונות 

 ספרים ואישור ניכוי מס במקור.

במידה והמציע מבקש להסתמך על קבלן/ני משנה ביחס לתנאי כלשהו מתנאי הסף,  .10

ככל שהדבר אפשרי בהתאם לתנאי מכרז זה, יחתים המציע את קבלן/ני המשנה 

קבלן המשנה בנוסח מטעמו על תצהיר להוכחת ניסיון קבלן משנה והתחייבות 

להזמנה זו, והמציע יהא מחויב לספק את השירותים אשר לגביהם  (4מסמכי א')

הוצג קבלן/ני משנה כאמור באמצעות אותו/ם קבלן/ני המשנה בלבד, ובכפוף 

 להוראות ההסכם.
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 עיקרי ההתקשרות

הפרטים המובאים בסעיף זה להלן הינם כלליים בלבד והוראות הסעיף תחייבנה  .11

ים רק במקרים בהם אין התייחסות אחרת מפורטת ומפורשת באיזה את הצדד

(. הייתה התייחסות (2מסמך א')ממסמכי המכרז, לרבות מסמך תכולת השירותים )

 אחרת כאמור, באיזה ממסמכי המכרז, תחייב ההוראה האחרת והמפורטת:

כחלק מפעילותה, המזמינה מתכננת ומקימה בשלבים מערך הגנה כולל על  .11.1

יירות והתשתיות האזרחיות שנמצאות לאורך החוף המערבי של מתחמי הת

"(, מי"ההמתופעלת על ידי מפעלי ים המלח )להלן:" 5בריכת אידוי מס' 

 באגן הדרומי של ים המלח. 

מועלה מידי שנה במסגרת הפעילות התפעולית של  5מפלס בריכה מספר 

פי החלטת מי"ה. העלאת המפלס תימשך עד הגיעו למפלס המרבי המותר על 

+ מ' ברשת מי"ה(. העלאות מפלס הבריכה 15.10א' )35הממשלה ותת"ל 

גרמו וגורמות להתפתחות סיכונים למתחמים שממערב לה. הסיכונים 

ימשיכו גם לאחר הגיע המפלס לגובה המרבי. חלק מן הסיכונים העלולים 

 הינם: 5לנבוע מעליית מפלס בריכה מספר 

ום לנזקי פגיעה ותפקוד לכל הצפה עילית של מי הבריכה, שתגר .11.1.1

 המצוי בנתיב המים. 

תהום מלוחים -קרקעית של מי הבריכה והתהוות מי-חדירה תת .11.1.2

מאד וקורוזיביים, יחד עם נזקי הצפה של יסודות ורצפות נמוכות 

 ובתפקודם.  םונזקי קורוזיה ופגימה ביציבות

שיטפונות מוואדיות ומערוצים היורדים ממערב ומגשמים  .11.1.3

 ונזקי פגיעה ותפקוד לכל המצוי בנתיב המים.מקומיים 

הגורמים המאוימים מנזקי עליית הבריכה ואשר מצויים לאורך החוף הינם:  .11.2

, מתקנים ובני אדם )להלן: 90בתי מלון, מבנים, תשתיות, לרבות כביש 

 "(.המאוימים"הגורמים 

 וחציץמערך ההגנה הקיים כנגד סיכונים אלו מורכב בעיקרו מסוללה חופית  .11.3

התהום המלוחים -קרקעית מהבריכה; השפלת מי-כנגד הצפה עילית ותת

והקורוזיביים כנגד הגעתם לרום יסודות; הסדרת ניקוז כנגד שיטפונות 

מתקני חוף; אמצעי ו 90 כבישממערב והעלאת ו/או העתקת תשתיות כולל 

 "(. מערך ההגנהתפעול, ניטור ותחזוקה שונים )להלן: "

יו אפיון, תכנון, הקמה, תפעול ותחזוקה של השירותים מושא המכרז יה .11.4

מערך ניטור, ובקרה הנדסי, הנתמך על ידי מערכת ממוכנת ממוחשבת 

במערך מדידות ידניות, בהתאם למפורט במסמך תכולת השירותים  מגובה

(, אשר מטרתו תהא לנטר ולבקר שבגורמים המאוימים לא (2מסמך א'))

פעילות גורמי הסיכון ובפעילות יציבויות וסיכונים שמקורם ב-יתפתחו אי

או כשלים במערכי ההגנה; שמערכי ההגנה יהיו בכל עת במצב מבני ובכושר 
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רמת הסיכון המותרת על פי ניהול  אתתפקודי התואמים את יעדי התכנון ו

 הסיכונים לגורמים המאוימים ולמערכי ההגנה.

צעות, על המציע במכרז שעבר את שלב המיון המוקדם ועלה לשלב הגשת הה .11.5

 :יהא בין היתר

לבנות מתודולוגיה הנדסית מקצועית וארכיטקטורת מערכת,  .11.5.1

שתכלול אפיון והגדרת דרישות מכלל מרכיבי מערך הניטור 

והבקרה )חומרה, תוכנה, תקשורת, ציוד ואביזרים( שתאפשר בין 

היתר מערך תיעוד רישום ומעקב מבוקר, רציף ושיטתי אחר 

 כון ואמצעי ההגנה במסגרתו., גורמי הסיהמאוימיםהגורמים 

לערוך אפיון ותכנון מפורט של מערך הניטור והבקרה על כלל  .11.5.2

מרכיביו והממשקים ביניהם, על בסיס המתודולוגיה 

וארכיטקטורת המערכת )חומרה, תוכנה, תקשורת, ציוד ואביזרים 

לרבות של כל אמצעי המערך הנפרסים בשטח כולל תכנית מפורטת 

מצעי ניטור, בקרה, חישה, מעקב, לפריסת הקמת ומיקום א

 התראה ועוד ( ולהתקנת מערכת המחשוב הממוכנת.

 :על הזוכה במכרז יהא בין היתר .11.6

להתקין ולהטמיע  ,עם סיום שלב האפיון והתכנון המפורט, לספק .11.6.1

את כלל המערך לרבות כלל פרטי החומרה, התוכנה והאביזרים הן 

 במשרדי המזמינה והן במקומות הרלוונטיים בשטח עצמו. 

להריץ את מערכת הניטור והבקרה ולהדריך את עובדי המזמינה  .11.6.2

 בכל הקשור להפעלת ותפעול מערך הניטור והבקרה הממוכנת.

חודשים  60וטפת לתקופה של ליתן אחריות, תפעול ותחזוקה ש .11.6.3

 .והרצה  הטמעה, קבלה בדיקות, התקנההמתום שלב 

מרכז תמיכה  ,שוטפת לרשות המזמינההלהעמיד תפעול ותחזוקה  .11.6.4

ציג תמיכה טכנית שיהיו זמינים לכל קריאת שירות של נציג ונ

 המזמינה במקרה של תקלה או פעילות תחזוקתית אחרת. 

לאורך כל תקופת ההתקשרות. הוראות  הזוכה במכרז יידרש לזמינות מלאה .11.7

בנוגע לסוג השירותים מועד תחילתם ומשך ביצועם, תהיינה בהתאם 

 להוראת המזמינה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, כמפורט בהסכם. 

הבצוע , בתיאום עם המזמינה  איכותהשירותים יבוצעו תוך הקפדה על  .11.8

ובפיקוחה. השירותים יבוצעו תוך שמירת החוקים והתקנות הקשורים 

 בביצוען לרבות נהליה של המזמינה. 

השירותים יבוצעו תוך הקפדה על כללי הבטיחות על פי חוק, תוך התחשבות  .11.9

בכך כי השירותים ניתנים בין היתר, בסביבה תיירותית. לשם מתן 
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ו האמצעים המתאימים למניעת הפרעה ונזקים לכל צד ג' השירותים יינקט

 שהוא.

בתמורה לקיום כל התחייבויותיו לשביעות רצונה המלא של המזמינה,  .11.10

 תשלם המזמינה לזוכה תמורה בהתאם להצעתו הכספית של המציע הזוכה.

ההתקשרות עם הזוכה תהא למשכי זמן בהתאם לאבני הדרך המפורטים  .11.11

להסכם, כאשר תקופת האחריות, תפעול ותחזוקה  בנספח ד'ו (2מסמך א')ב

עם אופציה וההטמעה חודשים מתום שלב ההרצה  60למערך הניטור תהא 

חודשים נוספים והכל  60להארכת תקופת האחריות, תפעול והתחזוקה עד 

  כמפורט שם. 

יובהר כי אין התחייבות מצד המזמינה להתקשר עם הזוכה ביחס למלוא  .11.12

תהא רשאית להביא את ההתקשרות לידי סיום בכל השירותים, והמזמינה 

 עת או להזמין רק חלק מהשירותים, על פי שיקול דעתה.

 

 סיור מציעים 

, וזאת אך ורק עבור מציעים שעלו לשלב הגשת ההצעותסיורי מציעים ייערכו  .12

 במועדים ובזמנים שיוגדרו על ידי המזמינה. הסיור יצא ממלון קראון פלאז'ה

 במתחם עין בוקק בים המלח )או ממקום אחר עליו תורה המזמינה(. 

המזמינה תהא רשאית לקבוע סיור מציעים )או מספר סיורים( משותף לכלל  .13

המציעים או סיור מציעים פרטני לכל אחד מן המציעים. ההשתתפות בסיור או 

בסיורי המציעים הינה חובה. מציע אשר לא ישתתף בסיור המציעים לא יוכל 

 . שלב הגשת ההצעותלהגיש את הצעתו למכרז במסגרת 

פרוטוקול סיור/י מציעים חתום על ידי המציע, יצורף למסמכי המכרז, יהווה חלק  .14

 בלתי נפרד מהם, וישמש אישור להסכמת הצדדים לכל האמור בו.

מובהר כי פרט לפרוטוקול החתום שיישלח למציעים, לא יהיה תוקף לכל הצהרה,  .15

 שניתנו, אם ניתנו, בעל פה או בכתב במהלך הסיורים. הבהרה או מידע 

 

 הבהרות ושינויים

שאלות הבהרה תוגשנה בכתב לראש תחום רכש והתקשרויות ומזכירת ועדת  .16

, עד למועד הנקוב sarahm@haganot.co.ilהמכרזים, עו"ד שרה מורלי, בדוא"ל: 

לעיל. בנוסף למועד האמור, לאחר שלב המיון המוקדם תקבע המזמינה  6בסעיף 

מועדים נוספים להגשת שאלות הבהרה עבור המתמודדים שעברו לשלב הגשת 

ההצעות. כל תשובה מהמזמינה ו/או מנציג המזמינה, כפי שיתמנה מעת לעת, תהא 

הבהרה בכתב ולא יהא תוקף לכל תשובה שתינתן בדרך אחרת. התשובות לשאלות ה

יופצו לכל משתתפי המכרז בכתב, לרבות בדוא"ל ובאתר האינטרנט של המזמינה 

 ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
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מציע אשר שילם את דמי ההשתתפות במכרז והציג השאלות הבהרה יתקבלו רק מ .17

אסמכתא מתאימה על ביצוע העברת הסך הנ"ל למזכירת ועדת המכרזים. ביצוע 

הא עד ליום האחרון להגשת שאלות הבהרה כאמור לעיל. מציע העברת הסך הנ"ל י

אשר לא ישלם את הסך הנ"ל לא יוכל להציג שאלותיו כאמור לעיל ו/או לקבל מענה 

 לשאלות ו/או להשתתף במכרז. 

פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. -כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל .18

 .רק תשובות בכתב תחייבנה את המזמינה

על המציע לבדוק את מסמכי המכרז השונים ביסודיות. אם ימצא המציע אי  .19

בהירויות, סתירות או אי התאמות בין מסמכי המכרז השונים או הוראות שונות 

מהוראותיהם, או כל אי התאמה אחרת, עליו לפנות למזכירת וועדת המכרזים 

לעיל. מציע שלא יפנה לקבלת  6ולפרטן בכתב, וזאת עד למועד הנקוב בסעיף 

הבהרות כאמור ובמועד הנקוב לעיל, יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה בדבר אי 

זמינה בהירויות, סתירות או אי התאמות כאמור, ומובהר כי במקרה כזה תהא המ

רשאית לקבוע את הפרשנות הנכונה ו/או לתקן את אי הבהירות, הסתירה או אי 

ההתאמה, לפי שיקול דעתה המוחלט, והמציע או הזוכה במכרז לא יהא רשאי 

 להעלות כל טענה בענין קביעת המזמינה.

המזמינה רשאית בכל עת, קודם למועד הגשת ההצעות במכרז, להכניס שינויים  .20

י המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המציעים. השינויים ותיקונים במסמכ

והתיקונים כאמור יהיו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ומתנאיו, ואולם רק 

המסמכים הסופיים, כפי שייחתמו על ידי המזמינה, יחייבו את המזמינה. השינויים 

ז יפורסמו באתר האינטרנט של המזמינה ויובאו לידיעתם של כל משתתפי המכר

אשר שילמו את דמי ההשתתפות, בכתב, לרבות בדוא"ל לפי הפרטים שנמסרו 

 מראש.

עם הגשת הצעתו במכרז, מצהיר המציע כי הוא ראה ובדק את כל מסמכי המכרז  .21

וכל הנתונים הרלבנטיים מכל סוג שהוא, והגיש הצעתו על בסיס זה. מציע שהגיש 

רט כלשהו הקשור למכרז או הצעה במכרז, יהיה מנוע מלטעון כי לא היה מודע לפ

 לתנאיו.

מובהר בזאת כי מתן השירותים מותנה בקבלת תקציבים ממקורות שונים, וכי  .22

במידה ולא יתקבלו התקציבים האמורים, כולם או חלקם, תהא המזמינה רשאית 

לבטל את המכרז בכל שלב שהוא, לרבות לאחר קבלת ההצעות ולרבות לאחר 

לא יהא זכאי לכל פיצוי בגין הכנת הצעתו למכרז  הכרזה על הזוכה במכרז, והמציע

וכיוצ"ב. כן תהא רשאית המזמינה שלא לממש את ההתקשרות ו/או להפסיק ו/או 

 פי מכרז זה, בכל שלב שהוא, וכמפורט בהסכם.-לצמצם את היקף השירותים על

 

 מסמכי ההצעה

והאישורים , את המסמכים שלב המיון המוקדםעל המציע לצרף להצעתו במסגרת  .23

 המפורטים להלן:
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 .(1מסמך א') בנוסח, מלא וחתוםטופס הגשת הצעה  .23.1

מלא  מסמך הערכה )תצהיר בדבר ניסיון המציע ומנהל הפרויקט מטעמו( .23.2

לעיל, בנוסח  9.2-9.4לבחינת עמידה בתנאי הסף כאמור בסעיפים  וחתום

, הכולל, בין היתר, פירוט פרטי המציע ופירוט בדבר עבודות (3מסמך א')

קודמות של המציע )או בעל מניות במציע )במקרה של חברה( או שותף 

לעיל( ומנהל הפרויקט  9.1במציע )במקרה של שותפות(, כמפורט בסעיף 

 מטעמו;

ככל שהמציע מבקש להסתמך על קבלן משנה להוכחת עמידה בתנאי הסף  .23.3

יצרף המציע תצהיר מלא וחתום על ידי קבלן/י  9.3ו/או  9.2בסעיפים 

, להוכחת עמידת (2()4מסמך א')ו/או  (1()4מסמך א')המשנה, בנוסח 

 קבלן/י המשנה בתנאי הסף ולהתחייבותו/ם לשמש כקבלן/י משנה;

תצהיר חתום בדבר העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום, בנוסח  .23.4

 .(5מסמך א')

עורך דין או רואה חשבון של התאגיד  במקרה בו המציע הינו תאגיד, אישור .23.5

גבי מסמכי המכרז -ימות עלבאשר לזכויות החתימה בתאגיד וכי החת

 .(6מסמך א')וההצעה מחייבים את התאגיד לכל דבר וענין, בנוסח 

 קבלה על תשלום דמי ההשתתפות במכרז; .23.6

העתק אישור תקף על ניהול ספרים, רישום במע"מ ובמס הכנסה, לפי חוק  .23.7

-עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום מס(, התשל"ו

1976; 

(, לרבות ההסכם (7מסמך א')המכרז )למעט ההצעה הכספית )כל מסמכי  .23.8

בצרוף הודעות והבהרות למציעים )ככל שנשלחו(, כשהם (, מסמך ב')

 חתומים על ידי מורשה חתימה מטעם המציע במקומות הנדרשים לכך;

 :יובהר לעניין חתימה על מסמכי המכרז

אין חובה לחתום על כל עמוד במסמכי המכרז, אלא במקומות  .23.8.1

 מיועדים לחתימה. ה

אין צורך למלא את הפרטים החסרים בהסכם ובנספחיו, ואולם  .23.8.2

חובה לחתום בעמוד האחרון של ההסכם, במקום המיועד 

 לחתימה.

 אין צורך למלא ו/או לחתום על נספחי ההסכם. .23.8.3

להלן(, יידרשו לצרף  38מציעים שעברו את שלב המיון המוקדם )כמפורט בסעיף  .24

 לשלב הגשת ההצעות את המסמכים המפורטים להלן:

המתודולוגיה, אפיון ותכנון מפורט שהוכנו על ידו, בהתאם להנחיות מסמך  .24.1

 ( והוראות המזמינה.(2מסמך א')תכולת השירותים )
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ידי מורשי החתימה -כספית, כשהוא מלא וחתום עלטופס ההצעה ה .24.2

, במעטפה נפרדת וחתומה, כמפורט (7מסמך א') –המוסמכים מטעם המציע 

 )ב( להלן.31בסעיף 

למען הסדר הטוב יובהר כי הגשת כלל המסמכים אינה מוגדרת כתנאי סף בפנייה  .25

זו. לא צירף המציע להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל, רשאית ועדת 

המכרזים, מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו 

ן ו/או יבהיר איזה של המציע או לחלופין; לבקש כי יוסיף ו/או ישלים ו/או יתק

מהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונים המפורטים בה וכן רשאית המזמינה להתעלם 

 מפגמים שאינם מהותיים, לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות.  120הצעת המציע תהא בתוקף לתקופה של  .26

ימים  90-מובהר כי המזמינה רשאית לדרוש מהמציע את הארכת תוקף הצעתו ב

הארכת תוקף ההצעה כנדרש -נוספים, והמציע מתחייב לפעול מיד בהתאם. אי

 תהווה כשלעצמה עילה לפסילת הצעת המציע.

ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, כאשר כל המסמכים והאישורים  .27

הנדרשים במכרז, יהיו על שם המציע במכרז בלבד, למעט האפשרות לעניין סעיפים 

ציע )במקרה של חברה( או שותף לעיל, להסתמך על ניסיון בעל מניות במ 9.3 -ו 9.2

מהון המניות או זכויות  40%במציע )במקרה של שותפות(, המחזיק לפחות 

 השותפות במציע, בהתאמה, או ניסיון קבלן/י משנה מטעם המציע.

לגבי כל שינוי, תוספת או הסתייגות שייעשו על ידי המציע ביחס למסמכי המכרז,  .28

בין בדרך אחרת, תהא המזמינה, בהתאם בין בגוף המסמכים, בין במסמך לוואי ו

לשיקול דעתה המוחלט, רשאית, אך לא חייבת, להתעלם מכל שינוי כאמור 

 ולראותו כאילו לא נעשה ו/או תהא רשאית לפסול את ההצעה.

 

 הגשת ההצעה

את ההצעות, יש להגיש במסירה ידנית לתיבת המכרזים, במשרדי המזמינה, ברחוב  .29

 , ירושלים.1קומה , כניסה א', 7כנפי נשרים 

, בצירוף הפרטים והמסמכים המפורטים שלב המיון המוקדםההצעות במסגרת  .30

 לעיל. 6לעיל, יוגשו עד למועד הנקוב בסעיף  23בסעיף 

ההצעה, בצירוף יתר מסמכי המכרז החתומים על ידי המציע, תוגש בתוך מעטפה 

סגורה וחתומה, אשר תכיל את כל מסמכי ההזמנה, לרבות אסמכתא בדבר תשלום 

יתר מסמכי המכרז )למעט המתודולוגיה, אפיון דמי השתתפות במכרז, בצירוף 

ותכנון מפורט, וההצעה הכספית( החתומים על ידי המציע במקומות המיועדים 

לכך, ובצירוף הודעות והבהרות למציעים )ככל שנשלחו(, כולם יחד, בשני עותקים 

 ".שלב המיון המוקדם – 2/16מכרז " –מודפסים. על המעטפה יצוין 
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, בצירוף הפרטים והמסמכים המפורטים הגשת ההצעות שלבההצעות במסגרת  .31

לעיל, יוגשו עד למועד שייקבע על ידי המזמינה ויועבר בכתב למציעים  24בסעיף 

 שעלו לשלב זה.

שלב  – 2/16מכרז מס' " –בתוך מעטפה סגורה וחתומה, עליה יצוין ההצעה, תוגש 

 מעטפות סגורות באופן הבא: 2" ולתוכה יוכנסו הגשת ההצעות

א. מעטפה ראשונה אשר תכיל את הצעת המתודולוגיה, איפיון ותכנון מפורט, בשני 

 ".1מעטפה מס'  – 2/16מכרז " –עותקים כרוכים. על המעטפה יצוין 

כשהיא  (7מסמך א')נייה אשר תכיל את ההצעה הכספית בלבד, בנוסח ב.  מעטפה ש

מעטפה  – 2/16מכרז מלאה וחתומה, בשני עותקים מודפסים, ועליה יצוין "

 ".2מס' 

הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועדים שנקבעו להגשת ההצעות בכל שלב  .32

ועד הגשת לא תשתתף במכרז. על אף האמור לעיל, המזמינה רשאית להאריך את מ

ההצעות, על פי שיקול דעתה, בהודעה בכתב, לרבות בדוא"ל, למציעים אשר שילמו 

 את דמי ההשתתפות.

משלוח המעטפה בדואר או הגשתה בכל דרך אחרת, שאינה הכנסת המעטפה לתיבת  .33

 המכרזים, אינם עונים על דרישות המכרז. 

 למציעים.המזמינה רשאית להאריך את המועד להגשת הצעות בהודעה בכתב  .34

המזמינה תהיה רשאית לפסול על הסף הצעה שלא תוגש במועד כאמור או שתוגש  .35

שלא בהתאם לתנאי מכרז זה, או לקבל אותה למרות הפגמים שנפלו בה, הכל לפי 

 שיקול דעתה.

בהגשת הצעתו מביע המציע הסכמתו לכל תנאי המכרז ולכל האמור במסמכי  .36

 המכרז, ובכלל זאת לכל תנאי ההסכם.

)א( לתקנות חובת המכרזים, 6כן, מצהיר המציע כי הוא עומד בדרישות תקנה  כמו .37

 .1993-התשנ"ג

 הליך בחינת ההצעה 

 שלבית, כמפורט להלן: -המכרז כולל שלב מיון מוקדם ובחינה דו .38

בדיקת זהות המציע ובחינת עמידתו  -שלב המיון המוקדם  –שלב א'  .38.1

 : הסף-בתנאי

בשלב זה תבחן ועדת המכרזים את עמידתו של המציע בתנאי הסף 

לעיל, לרבות כי הצעתו כוללת את  9להשתתפות במכרז, המפורטים בסעיף 

 דרש לצרף להצעתו. כל המסמכים והאישורים שהמציע נ

לא צירף המציע להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל, רשאית ועדת 

המכרזים, מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את 

הצעתו של המציע או לחילופין לבקש כי יוסיף ו/או ישלים ו/או יתקן ו/או 
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ם בה וכן רשאית יבהיר איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונים המפורטי

 המזמינה להתעלם מפגמים שאינם מהותיים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

הכנת המתודולוגיה, איפיון ותכנון מפורט  -שלב הגשת ההצעות  –שלב ב'  .38.2

 :והגשתה יחד עם ההצעה הכספית

מציעים אשר נמצאו עומדים בתנאי הסף, תפתח עבורם המזמינה חדר מידע 

ייעודי למכרז זה, אשר יכלול מאגר נתונים רלוונטיים להכנת המתודולוגיה, 

האיפיון והתכנון המפורט, בין היתר, על בסיס המצב הקיים, דוחות שונים 

 ועוד. 

יבות במהלך תקופה זו תקיים המזמינה סיור או סיורים בשטח ויש

מקצועיות עם כל המתמודדים בכדי לתת להם את מירב המידע האפשרי על 

מנת שיוכלו להציע את הפתרון הנכון והמדויק ביותר שיהלום את צרכי 

המזמינה, ותאפשר להם להגיש שאלות הבהרה, בסבב אחד או במספר 

 סבבים, בהתאם להחלטת המזמינה. 

ותכנון מפורט למערך הניטור המציעים יתבקשו להכין מתודולוגיה, איפיון 

. 14:00שעה  2017לפברואר  28-והבקרה, ולהגישה למזמינה לא יאוחר מה

בשלב זה יגישו המציעים מעטפה אחת הכוללת את המתודולוגיה, איפיון 

ומעטפה שניה הכוללת את הצעת המחיר בלבד,  ,ותכנון מפורט בלבד

 לעיל.  31כמפורט בסעיף 

על המציע להתייחס פרטנית לדרישות המכרז במסגרת הגשת ההצעה, 

תכולת  במסמך, בהתייחס לכל אחד מהנושאים המפורטים ולהבהרות

הבנתי . התייחסויות כללית בנוסח: "קראתי, (2')א מסמך –השירותים 

ללא רמת פירוט ההולמת את הדרישות  ,ומקובל עלינו" או "יבוצע כנדרש"

ביחס לכל רכיב עשויות להשפיע מהותית על ניקוד האיכות  ,הפרטניות

 . בטבלת ניקוד האיכות )מפ"ל( להלן

על המציע להתייחס לכל סעיפי האב וסעיפי המשנה בדרישות המפורטות 

 במפ"ל המפורט להלן.

 לציין עליו, חדר המידעב הכלולים ייחוס למסמכי המציע של התייחסות בכל

 המציע התייחס אליו במסמך רלוונטי סעיף/  לפרק והפניה המסמך שם את

 .הרלוונטי בהקשר בהצעתו

 עד ההבהרות מסמכי כולל ,העדכניים המכרז למסמכי להתייחס המציע על

 .ההגשה למועד

 –והתכנון מפורט )קריטריון איכות ניקוד המתודולוגיה, האיפיון  –שלב ג'  .38.3

%60) 
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בשלב זה ייפתחו המעטפות הכוללות את מסמכי המתודולוגיה, האפיון 

והתכנון המפורט, אשר ייבחנו וינוקדו בהתאם לקריטריונים הראשיים 

 .(2מסמך א')וקריטריוני המשנה כמפורט ב

, של המתודולוגיה והאיכותהאיכות יכלול בחינה של רמת הפירוט  ניקוד

 ציוד בחירת שיקוליהאפיון והתכנון המפורט והשיקולים לבחירתם כולל 

 והתאמת מערכתית וארכיטקטורה"ב( וכיוצ נלוות תשתיות, תוכנה)חומרה, 

התקנה, תפעול   /להקמהבין השאר   בהתייחסכל אלה לדרישות החברה 

 ותחזוקה.

. הההצע וניקוד מציע/ קריטריונים להתייחסות ה סעיפים רשימת להלן

תמצית תכולת  – (2מסמך א')מספרי הסעיפים הינם בהתאם למספרם ב

 :השירותים

 נושא סעיף

 הנדסית וארכיטקטורת מערכת  מתודולוגיה 5.1

 כלליים נתונים – הצעה 5.2

 מערכת יכולת והוכחת קבלה בדיקות 5.3

 HMI / MMIמערכת וממשקי  תיעוד 5.4

 זמנים ולוחות עבודה תכנית 5.5

 הניטור למערכת ותפעול הקמה סיכוני ניהול 5.6

 מידע אבטחת 5.7

 (והתחזוקה התפעול ובשלב ההקמה)בשלב  איכות והבטחת איכות ניהול 5.8

 מפורט ותכנון אפיון 5.9

 כללי -ניטור ועיבוד נתונים מרכזית מערכת 5.10

 פונקציונאליות  -ניטור ועיבוד נתונים מרכזית  מערכת 5.11

 המרכזית במערכת"חות ודו שאילתות 5.12

 לניטור תצפית ואמצעי מדידים, גלאים פריסת 5.13

 לניטור תצפית ואמצעי מדידים, גלאים סוגי 5.14

 אנרגיה לאתרי גלאים / מדידים ואמצעי טמ"ס  מקורות 5.15

 CCTVתצפית טמ"ס  אמצעי 5.16

 גלאים נתוני איסוף 5.17

 נתונים ועיבוד לאיסוף מרכזית תוכנה 5.18

 מערכתיים ממשקים 5.19

 אירועים אתראות 5.20

 סביבה ותנאי תשתיות 5.21

 מפורט ותכנון פערים השלמת שלב 6

 אספקה התקנה והרצה   שלב 7

 והטמעה הדרכה שלב 8

 שוטפת ותחזוקה אחריות, תפעול 9

 (LCC) חיים מחזור 10

 ואמינות זמינות 11
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קריטריון 

 ראשי

' מס

 סעיף

סעיפי 

קריטריון 

 משני

ניקוד 

ועדת 

מכרזים 

סולם           

1-10 

 

שקלול 

בתוך  ניקוד

הקריטריון 

 הראשי

% 

 

ציון 

 משוקלל

% 

 

ניקוד 

 ראשי

 % 

 התאמת מידת

 ,המתודולוגיה

 האפיון

 והתכנון

המפורט 

 לצורכי

 המזמינה

מתודולוגיה  5.1

הנדסית 

וארכיטקטורת 

 מערכת 

X 30 X 

35.00 

(28.00 

 (מינימום

נתונים  –הצעה  5.2

 כלליים

X 15 X 

בדיקות קבלה  5.3

והוכחת יכולת 

 מערכת

X 15 X 

תיעוד מערכת  5.4

 HMIוממשקי 

/ MMI 

X 5 X 

תכנית עבודה  5.5

 ולוחות זמנים

X 10 X 

ניהול סיכוני  5.6

הקמה ותפעול 

למערכת 

 הניטור

X 5 X 

 X 10 X אבטחת מידע 5.7

 ניהול איכות 5.8

והבטחת איכות 

)בשלב ההקמה 

ובשלב התפעול 

 והתחזוקה(

X 10 X 

  100% סה"כ

 פירוט רמת

 ,המתודולוגיה

 האפיון

 והתכנון

לרבות  המפורט

 פירוט רמת

אפיון ותכנון  5.9

 מפורט
X 10 X 

30.00 

(24.00 

 (מינימום

מערכת ניטור  5.10

ועיבוד נתונים 

 כללי -מרכזית

X 10 X 
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קריטריון 

 ראשי

' מס

 סעיף

סעיפי 

קריטריון 

 משני

ניקוד 

ועדת 

מכרזים 

סולם           

1-10 

 

שקלול 

בתוך  ניקוד

הקריטריון 

 הראשי

% 

 

ציון 

 משוקלל

% 

 

ניקוד 

 ראשי

 % 

 המרכיבים

 והמשתנים

 השונים

וההקשרים 

 שביניהם

מערכת ניטור  5.11

ועיבוד נתונים 

 -מרכזית 

 פונקציונאליות 

X 20 X 

שאילתות  5.12

ודו"חות 

במערכת 

 המרכזית

X 5 X 

פריסת גלאים,  5.13

מדידים 

ואמצעי תצפית 

 לניטור

X 20 X 

אתראות  5.20

 אירועים
X 10 X 

ממשקים  5.19

 מערכתיים
X 10 X 

איסוף נתוני  5.17

 גלאים
X 15 X 

  100% סה"כ 

 איכות

 המערכת

 הממוכנת

 ממוחשבת

 המוצעת

הנלווה  והציוד

  ,חומרה(

 ,תוכנה

 ,תקשורת

 ,גלאים

 מדידים

 )ב"וכיוצ

 והתאמתם

 לצורכי

תוכנה מרכזית  5.18

לאיסוף ועיבוד 

 נתונים

X 50 X 

15.00 

(12.00 

 (מינימום

אמצעי תצפית  5.16

 CCTVטמ"ס 
X 20 X 

סוגי גלאים,  5.14

מדידים 

ואמצעי תצפית 

 לניטור

X 20 X 

מקורות  5.15

אנרגיה לאתרי 

גלאים / 

X 5 X 
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קריטריון 

 ראשי

' מס

 סעיף

סעיפי 

קריטריון 

 משני

ניקוד 

ועדת 

מכרזים 

סולם           

1-10 

 

שקלול 

בתוך  ניקוד

הקריטריון 

 הראשי

% 

 

ציון 

 משוקלל

% 

 

ניקוד 

 ראשי

 % 

מדידים  המזמינה

 ואמצעי טמ"ס 

 ותנאי תשתיות 5.21

 סביבה
X 5 X 

  100% סה"כ

 אופן יעילות

 התפעול

 המוצע השוטף

 המציע   ידי על

 בהיבט פשטות

 והיקף התפעול

 העלויות

 ,המשוער

 הנדרש

מהמזמינה 

 תפעול לשם

 הניטור מערך

 .והבקרה

שלב השלמת  6

פערים ותכנון 

 מפורט

X 20 X 

20.00 

(16.00 

 (מינימום

שלב אספקה  7

 התקנה והרצה  
X 20 X 

שלב הדרכה  8

 והטמעה
X 10 X 

תפעול,  9

אחריות 

ותחזוקה 

 שוטפת

X 20 X 

מחזור חיים  10

(LCC) 
X 10 X 

זמינות  11

 ואמינות
X 20 X 

  100% סה"כ

 

  סה"כ

100.00% 

(80.00% 

 (מינימום

 

 

ולכל קריטריון  80%ציון האיכות המינימאלי לכל קריטריון ראשי הינו 

בקריטריון ראשי  80% -. מציע שיקבל ציון איכות נמוך מ65%משני הינו 
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יפסל ולא יעבור לשלב  ,בקריטריון משני 65%-מו/או ציון איכות נמוך 

 בדיקת הצעות המחיר. 

במקרה ולא התקבלו לכל הפחות שתי הצעות העוברות את ציון הסף 

כמפורט לעיל, שומרת המזמינה על זכותה לאפשר להצעות  80%לאיכות של 

 )ובכלל זאת בקריטריונים הראשיים של ההצעה(, שציון הסף לאיכות שלהן

  להתמודד ולעבור לשלב בדיקת הצעות המחיר. ,70%-מעל ל

יובהר כי במהלך שלב זה תהא ועדת המכרזים רשאית, לפי שיקול דעתה 

הבלעדי והמוחלט, לקיים הליך של הבהרות ו/או השלמות מול המציעים 

לגבי ההצעות שהגישו, במטרה להביא את מסמכי המתודולוגיה, האפיון 

ל הניתן והתאמתו לדרישות המכרז, והתכנון המפורט לכדי מענה מקיף ככ

ותוך שמירה על עיקרון השוויון בין המציעים. יובהר כי הליך זה יתבצע 

טרם פתיחת ההצעות הכספיות, ולא יהא בו כדי לשנות את הצעותיהם 

 הכספיות של המציעים.

 ( 40% –בחינת ההצעה הכספית )פרמטר כמותי  -שלב ד'  .38.4

המינימאלי יועברו לשלב בחינת מציעים אשר קיבלו את ציון האיכות 

ההצעה הכספית. בשלב זה תפתח ועדת המכרזים או מי שמונה על ידה לשם 

 (.(7מסמך א')כך, את מעטפת ההצעה הכספית )

המציע שיציע את ההצעה הכספית הנמוכה ביותר יקבל את מירב הנקודות 

בסעיף זה. המציעים האחרים יקבלו ניקוד באופן יחסי, כפי היחס שבין 

  הצעתם לבין ההצעה הנמוכה ביותר.

יובהר כי ההצעה הכספית תכלול את כל מרכיבי העלות ו/או הוצאות המציע 

בכדי לספק את מלוא השירותים המבוקשים, כל מס או היטל או תוספת 

 אחרת, לרבות כל תשלום לצד שלישי, למעט מע"מ.

ה זכאי בהגשת ההצעה הכספית המציע מצהיר ומסכים כי ידוע לו שלא יהי

לקבל כל תמורה אחרת בגין מתן השירותים נשוא מכרז זה מלבד הסכום 

  הנקוב בהצעה הכספית, בכפוף לאמור בהסכם.

מתמודדים אשר יגיעו למקום השני והשלישי, יקבלו בעבור הכנת 

ש"ח בתוספת מע"מ כל  60,000המתודולוגיה, האיפיון והתכנון המפורט 

מציון האיכות  60%יעמוד על לפחות  אחד, בתנאי שציון האיכות שקיבלו

 המרבי.

 בחירת ההצעה הזוכה 

איפיון ותכנון הזוכה במכרז ייבחר על יסוד ציון האיכות שיינתן למתודולוגיה,  .39

. המציע בעל (40%(, שישוקלל יחד עם ההצעה הכספית שהגיש )60%שהציע ) מפורט

 הציון המשוקלל הסופי הגבוה ביותר יוכרז כזוכה.
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, (7מסמך א')המציע במכרז, יצרף הזוכה את הצעתו הכספית בנוסח  זכייתלאחר  .40

 כאשר היא מלאה וחתומה, כנספח תמורה בהסכם.

ועדת המכרזים רשאית להתנות את הזכייה בתנאים, ללא חובת הנמקה. מובהר  .41

מהמזמינה,  –כספית ו/או אחרת  –בזאת מפורשות, כי לא תהא למציע כל דרישה 

 ו/או עקב אי קיבול ההצעה או ביטול המכרז. בקשר עם כל האמור לעיל

ומתן עם כל המציעים או עם -מובהר כי המזמינה רשאית, אך לא חייבת, לנהל משא .42

ידה, ולאפשר למציעים בקבוצה זו לשפר את -קבוצת המציעים הסופית שתיקבע על

הצעותיהם, וזאת בין היתר מתוך מטרה להוזיל ו/או לשפר את ההצעות אשר הוגשו 

ומתן יהיה כל מציע מקבוצת המציעים הסופית -(. בסיום המשאBest & Finalך )הלי

רשאי, במועד שתקבע ועדת המכרזים, להגיש לתיבת המכרזים הצעה סופית 

משופרת שתחליף את הצעתו המקורית. לא הגיש מציע הצעה נוספת, תהיה הצעתו 

ומתן -ד משאהראשונה הצעה סופית. לאחר הגשת ההצעות הסופיות, לא ינוהל עו

 עם המציעים. 

מובהר למען הסר ספק כי לוועדת המכרזים הסמכות לפסול הצעתו של מציע, בכל  .43

שלב משלבי המכרז, זאת אם מצאה לנכון על פי מסמכים ו/או מידע שיש בידה ו/או 

הגיע לידה )לרבות המלצות ומידע שהגיע מלקוחות אחרים של המציע( שאין 

 את השירותים המבוקשים לשביעות רצונה המלאה.ביכולתו לבצע עבור המזמינה 

מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל, תהא ועדת המכרזים רשאית שלא לדון בהצעת  .44

מציע או לפסלה אם יש לה יסוד סביר לחשוש שפעל בחוסר תום לב ו/או שלא בדרך 

המקובלת בהליכי מכרז, או שכוונתו הייתה להוליך שולל את הועדה על ידי שגיאות 

נעשו במתכוון או על ידי תכסיסים בלתי הוגנים, או שהצעתו מבוססת על הבנה ש

 מוטעית של נושא המכרז.

ועדת המכרזים )או מי מטעמה( רשאית, על פי שיקול דעתה, לדון עם המציעים  .45

בפרטי הצעתם, לדרוש מהמציעים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות לשביעות 

צעותיהם נמצאו מתאימות, בין אם מדובר רצונה המלא ולבקש מהמציעים, שה

במציע בודד ובין אם מדובר במספר מציעים )לרבות עם חלק מהמציעים בלבד(, 

לתקן או לשפר את הצעותיהם בין בשלב אחד ובין במספר שלבים, לפני בחירת 

 לעיל.  42זוכה, בהתאם למפורט בסעיף 

גם לאחר קביעת הזוכה, ועדת המכרזים רשאית לבוא עמו בדברים במטרה לתקן  .46

 או לשפר את הצעתו.

למען הסר ספק, אין בסמכות זו של ועדת המכרזים כדי לחייב את ועדת המכרזים  .47

ור, כדי לאפשר למציע להסתייג בכל לערוך הליך תחרותי נוסף ו/או לנהל מו"מ כאמ

דרך שהיא מהאמור במסמכי המכרז או כדי לאפשר למציע לחזור בו ממה שכתב 

 בהצעתו.

הודעת הזכייה במכרז תהיה בכתב, חתומה בידי מזכירת ועדת המכרזים, ותחייב  .48

את המזמינה והמציע, כאשר עם משלוח ההודעה יחשב הסכם ההתקשרות על כל 
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להלן.  49כרת בין הצדדים, במועד המשלוח, בכפוף לאמור בסעיף תנאיו ונספחיו כנ

פה, לא תיצור כל טענת השתק או מניעות -שום הודעה אחרת, בין בכתב ובין בעל

 כלפי המזמינה.

הסר ספק מובהר בזאת כי הודעת הזכייה במכרז לא תחייב את המזמינה עד למען  .49

להשלמת כל האישורים והמסמכים הנדרשים מאת הזוכה במכרז לרבות ערבות 

  ביצוע ואישורי קיום ביטוח )כמפורט בהסכם(.

ועדת המכרזים רשאית לבחור זוכה שני במכרז, אשר ישמש כעתודה במקרה וייבצר  .50

עבודתו ו/או להתחיל בה וזאת מכל סיבה שהיא בין שמקורה  מהזוכה להשלים את

במציע ובין שזו מקורה במזמינה, הזוכה השני יהא חייב, על פי הוראה מטעם 

ימים מיום חתימת ההסכם ולספק את  7המזמינה, להעביר אישורי ביטוחים תוך 

כרז השירותים כולם או חלקם לפי העניין, הכל כאילו היה הוא הזוכה הראשון במ

 בשינויים המחויבים. 

כמפורט בהסכם, כתנאי לחתימה על ההסכם, על הזוכה במכרז להפקיד ערבות  .51

ביצוע. כמפורט בהסכם, ערבות הביצוע הנדרשת תהא בתוקף למשך כל תקופת 

הקמת והתקנת מערך הניטור והבקרה ההנדסי, ותוחלף בערבות בדק, בהתאם 

 להוראות ההסכם. 

 קבל על כך הודעה בכתב.מציע שהצעתו לא תתקבל י .52

היה ומציע שזכה לא יעמוד בהתחייבויותיו לעיל, תהא רשאית המזמינה לבטל את  .53

הזכייה במכרז בהודעה בכתב למציע, החל בתאריך שייקבע על ידי המזמינה 

בהודעה, וזאת לאחר שניתנה למציע הודעה בה נדרש לעמוד בהתחייבויותיו, 

תוך הזמן שנקבע בה. אין בסעיף זה כדי והמציע לא עמד בהם בהתאם להודעה וב

 פי כל דין.-לגרוע מזכויות המזמינה על

בוטלה הזכייה במכרז, זכאית המזמינה לכל סעד המוקנה לה בחוק ו/או בתנאי  .54

מכרז זה וכן למסור את מתן השירותים מושא המכרז למי שיקבע על ידה, ובנוסף 

 כך. יפצה המציע את המזמינה על כל הפסד שיגרם לה בגין

הזוכה מנוע מלטעון לקיומה של כל זכות, חובה או סמכות בהתבסס על מידע,  .55

הבטחה, התחייבות, מצג, הצעה, הבנה, פרסום, פרוטוקול, דיון או הצהרה שנעשו 

לרבות  –פה, בין לפני שנחתם ההסכם עימו -מחוץ להסכם, בין בכתב ובין בעל

 ובין לאחר שנחתם. –במסגרת הליכי מכרז זה 

בהר כי המזמינה רשאית שלא לבחור הצעה בשלמותה או לבחור חלקים מכל כן מו .56

 הצעה.

 הוצאות המכרז

כל הוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות  .57

 במכרז תחולנה על המציע.
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 גילוי מידע במכרז

פי שיקול דעתה, לדרוש ממציע לגלות -ועדת המכרזים )או מי מטעמה( רשאית, על .58

פרטים מלאים ומדויקים בדבר זהותו, עסקיו, מבנה ההון שלו, מקורות המימון 

שלו, או של בעלי ענין בו )לרבות של קבלני המשנה המוצעים על ידו(, וכן כל מידע 

 ד ג' בעניין זה. אחר שלדעתה יש ענין בגילויו וכן לפנות לכל צ

זכה מציע, ולאחר מכן התברר למזמינה כי הוא נמנע מלמסור מידע נכון ו/או מסר  .59

מידע חלקי בלבד או מטעה, רשאית המזמינה לשלול את זכייתו מעיקרה, מבלי 

שהמציע יהיה זכאי לקבל כל פיצוי או החזר הוצאות וזאת מבלי לגרוע מכל זכות 

או למזמינה, לפי העניין, כתוצאה מההפרה, לפי אחרת העומדת לוועדת המכרזים ו/

 תנאי מסמכי מכרז זה או לפי כל דין.

ועדת המכרזים והמזמינה שומרות לעצמן את הזכות לוודא ממקורותיהן ובכל דרך  .60

בה יבחרו, אמיתות כל מידע שימסור המציע, לרבות באמצעות דרישה מהמציעים 

עמידת המציעים בתנאי הסף,  להמציא אסמכתאות ו/או הבהרות אחרות, להוכחת

 וזאת על אף המסמכים שהוגשו מטעמם. 

בהגשת הצעתו יראו את המציע, ואת בעלי העניין בו כאילו הסכימו לכך שוועדת  .61

המכרזים והמזמינה תקבלנה לגביהם מידע הקשור למכרז מכל גורם אחר, ככל 

 שהסכמה זו נחוצה.

צעתו בפני מציעים אחרים, בהגשת הצעתו מביע המציע הסכמתו מראש לגילוי ה .62

אם ועדת המכרזים תידרש לעשות כן בקשר להליך משפטי הקשור במכרז, פרט 

למידע שהינו, לפי שיקול דעתה של ועדת המכרזים, בבחינת סוד מקצועי או 

מסחרי. עם זאת, מסכים כל מציע במכרז, כי במקרה שוועדת המכרזים תסבור, לפי 

מצד מציע אחר, כי קיים ספק כלשהו בשאלה  שיקול דעתה, ולרבות בשל התנגדות

האם יש לגלות מידע כאמור, תהיה ועדת המכרזים רשאית להימנע מלגלות כל 

 מידע כאמור, כל עוד לא ניתן צו בית משפט לפי פניית המעוניין בגילוי.

 למען הסר ספק, סכום ההצעה הכספית, אינו ולא ייחשב כסוד מסחרי.  .63

המכרזים בכתב וללא דיחוי לגבי כל שינוי אשר יחול,  המציע חייב לעדכן את ועדת .64

אם יחול, במידע שמסר לוועדת המכרזים או למזמינה, בפרק הזמן שיחלוף מעת 

הגשת הצעתו למכרז ועד למועד פרסום החלטת ועדת המכרזים בדבר הזוכה, ואם 

 עד לחתימת המזמינה על ההסכם. –נקבע כזוכה 

מועד הגשת ההצעות ו/או אחריו, בין ככלל ובין ועדת המכרזים רשאית לקבוע לפני  .65

לגבי בעלי ענין מסוימים, הסדרי סודיות מיוחדים, אם תבוא בקשה כזו מצד מציע 

 אחד או יותר, ואולם היא לא תהיה חייבת לעשות כן.

 אחריות

המזמינה אינה נושאת בכל אחריות להוצאה או נזקים שייגרמו למציע בקשר עם  .66

 קשר למכרז זה, ובפרט בשל אי קבלת הצעתו.הצעתו במסגרת ו/או ב
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מובהר במפורש, כי בכל מקרה לא יהיה המציע זכאי לפיצוי כלשהו או להחזר  .67

 הוצאות כלשהן בקשר עם השתתפותו במכרז זה.

 סודיות

-המציע מתחייב בקבלת מסמכי המכרז לשמור על סודיות כל מידע שיימסר לו על .68

תים, למעט מידע שהוא נחלת הכלל או ידי המזמינה בקשר או לצורך מתן השירו

 מידע המחויב בגילוי לפי חוק.

פי סעיף זה, מתחייב המציע לדאוג לשמירת סודיות -לשם מילוי התחייבויותיו על .69

 כאמור גם מצד עובדיו, קבלני המשנה שלו או כל מי מטעמו.

 המציע מתחייב לציית לכל הוראות המזמינה בכל הנוגע לשמירת סודיות. .70

המכרז הינם רכוש המזמינה והמסמכים מושאלים למציע לשם הכנת  כל מסמכי .71

הצעתו והגשתה. אין המציע רשאי להעתיק מסמכים אלה ו/או להשתמש בהם לכל 

מטרה אחרת. לא הגיש המציע הצעה, או קיבל הודעה מהמזמינה כי לא זכה 

 נה.ידי המזמי-במכרז, יחזיר המציע מיד את מסמכי המכרז, אם נדרש לעשות כן על

 הודעות ונציגות

את כתובתו לצורך קבלת הודעות בכל הקשור  (2מסמך א')כל מציע במכרז יציין ב .72

במכרז ואת שמו, מספר הטלפון, מספר הפקסימיליה וכתובת הדואר האלקטרוני 

 פי דין לעניין מכרז זה.-של נציג מטעמו, המוסמך לחייב את המציע על

של המזמינה בקשר למכרז זה והוא יהיה עם הנציג שיצוין כאמור ינוהלו המגעים  .73

מוסמך לייצג את המציע ולהתחייב בשמו. על נציג זה להיות תושב ישראל, וכתובתו 

 בישראל.

הודעות תישלחנה בדואר או בדואר אלקטרוני. הודעה שנשלחה בדואר תחשב כאילו  .74

)ארבעים ושמונה( שעות ממועד משלוחה. הודעה שנשלחה  48הגיעה ליעדה תוך 

אר אלקטרוני תחשב כאילו הגיעה ליעדה עם קבלת אישור אלקטרוני על בדו

 ההגעה.

סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים ועניינים הנוגעים למכרז, או בכל תביעה  .75

 הנובעת מהליך ניהולו, תהיה בבתי המשפט המוסמכים בירושלים.

                                              

 בברכה,       

 החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ

  



 

                                                                                                                                              23 

 2/16מכרז מס' 

 (1מסמך א')          

 טופס הגשת 

 הצעה       

  

 טופס הגשת הצעה

 לכבוד 

 החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ

 

הצעה לתכנון, הקמה, תפעול ותחזוקה של מערך ניטור ובקרה הנדסי באגן הנדון: 

 הדרומי של ים המלח

 

מטה לאחר שקראנו בעיון את מסמכי המכרז לביצוע העבודות שבנדון, על  אנו החתומים

 כל חלקיהם ונספחיהם, מצהירים בזאת:

הננו מצהירים בזה כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי המכרז על פרטיהם ללא  .1

יוצא מן הכלל, כי ערכנו את כל הבדיקות הדרושות ו/או הנחוצות להגשת הצעתנו זו, 

את כל הגורמים האחרים המשפיעים על מתן השירותים וכי בהתאם לכך וכן בחנו 

ביססנו את הצעתנו. לא הסתמכנו בהצעתנו זו על מצגים, פרסומים, אמירות או 

ידי החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ -פה על-הבטחות כלשהם שנעשו בעל

מסמכי המכרז "( ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, אלא על האמור בהמזמינה)להלן: "

בלבד. כן הננו מצהירים בזה, כי אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ללא כל 

-הסתייגות או שינוי וכי לא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על טענות של אי

"( או של יתר ההסכםידיעה כלשהי של תנאי הסכם ההתקשרות )להלן: "-הבנה או אי

 אש על טענות כאמור.המסמכים ואנו מוותרים בזה מר

הננו מצהירים כי אנו בעלי הידע, המומחיות והניסיון הדרושים למתן השירותים  .2

 מושא מכרז זה. 

פי כל דין לביצוע כל -הננו מצהירים כי בידינו כל ההיתרים והרישיונות הנדרשים על .3

 פי ההסכם.-התחייבויותינו על

נה על ידנו הינם נכונים ומדויקים, וכי הננו מצהירים כי כל הנתונים שנמסרו למזמי .4

 עודנו עומדים בכל הדרישות לצורך מתן השירותים. 

הננו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, וכי  .5

הצעתנו זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז. אנו מתחייבים לספק את 

השירותים בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז כולם יחד, לפי המחיר 
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ו לספק את שהצענו בהצעה הכספית שהגשנו במסגרת המכרז והננו מקבלים על עצמנ

השירותים שיידרשו במהלך תקופת ההתקשרות, לשביעות רצונה המלאה של 

המזמינה בכל התקופה הנקובה ובהתאם לאמור בהסכם. ידוע לנו כי אם נזכה במכרז 

נידרש לזמינות מלאה במהלך כל תקופת ההתקשרות וכי הוראות בנוגע לסוג 

רש עבורם, תהיינה בהתאם השירותים, מועד תחילתם, משך ביצועם וכוח האדם הנד

 להוראת המזמינה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, כמפורט בהסכם. 

פי -בהגשת הצעתנו זו, הננו מתחייבים כי היה ותתקשרו עמנו בהסכם, ננהג על .6

פי כל האמור בנספחים -ההסכם, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, על

ואנו מקבלים על עצמנו את מלוא תנאיו, נפרד הימנו, -להסכם המהווים חלק בלתי

 וכן כל חובה אחרת הנובעת ממנו.

ידנו -בחתימתנו על מסמכי המכרז, אנו מצהירים כי כל העובדות והמצגים שניתנו על .7

במסגרת מכרז זה, הינם נכונים ומדויקים, לרבות במועד הגשת ההצעה, ויישארו כך 

נו. אנו מצהירים כי ידוע לנו נפרד מהצעת-בכל מועד עתידי והינם חלק בלתי

שההצהרה האמורה הינה ביסוד הסכמת המזמינה להשתתפותנו ו/או לזכייתנו 

במכרז וכי המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לבדוק את כל המצגים האמורים 

התאמה מכל מין -)לרבות לאחר שלב ההודעה על הזוכה(. ידוע לנו כי במקרה של אי

פסול את הצעתנו ו/או לבטל את ההסכם שיחתם עמנו, וסוג, תהא המזמינה זכאית ל

 אם נזכה במכרז, ולא תהא לנו כל טענה לענין זה.

פי מסמכי המכרז, בתמורה -הננו מתחייבים לקיים אחר כל התחייבויותינו על .8

 לתשלום על פי ההצעה הכספית המצורפת למסמכי ההזמנה ובהתאם לאמור בהסכם.

נמלא אחר התחייבותנו הכרוכות בזכייה במכרז, כולן או הננו מתחייבים, כי אם לא  .9

מקצתן, תוך הזמן האמור, תהא המזמינה פטורה מכל התחייבות כלפינו ותהא 

זכאית למסור את מתן השירותים למשתתף אחר ובנוסף תהא המזמינה זכאית לקבל 

 .ש״ח, ללא הוכחת נזק, שהמזמינה זכאית לו בגין נזקיה 100,000פיצוי כספי בסך 

חוזרת ואינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון ותהא תקפה -הצעתנו זו היא בלתי .10

יום מהמועד האחרון להגשת הצעות, והיא  120ומחייבת אותנו במשך תקופה של 

תמשיך לחייב אותנו והמזמינה תוכל לקבלה בכל עת לפני תום אותה תקופה. תוקף 

 הצעתנו זו יוארך לפי דרישת המזמינה.

וע לנו כי אנו מתקשרים עם המזמינה בהסכם וכי אין התחייבות מצד המזמינה יד .11

ביחס למועד מתן השירותים ולהיקפם, אם בכלל, וכי תחילת מתן השירותים תלויה 

 בהתקיימותם של מספר גורמים וביצוע תיאומים, כפי שתורה לנו המזמינה.

ורות שונים, וכי במידה מותנה בקבלת תקציבים ממק מתן השירותיםכי ידוע לנו  .12

ולא יתקבלו התקציבים האמורים, כולם או חלקם, תהיו רשאים לבטל את המכרז 
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בכל שלב שהוא, לרבות לאחר קבלת ההצעות ולרבות לאחר הכרזה על הזוכה במכרז, 

 ולא נהיה זכאים לכל פיצוי בגין כך.

עם אנשים או לב וללא הסכם או קשר -הננו מצהירים כי הצעתנו זו מוגשת בתום .13

 גופים אחרים המגישים הצעות למתן השירותים.

הננו מצהירים כי ככל והצעתנו מוצעת על ידי תאגיד, הצעתנו הינה בגדר המטרות  .14

והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה, כי אנו זכאים לחתום 

ם לחתימתנו על פי כל דין או הסכ-בשם התאגיד על הצעה זו וכי אין כל מניעה על

 הצעה זו.

ולמילוי  -אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים והאישורים הבאים )לסימון ב .15

 ידי המציע(:-הפרטים על

 יש/אין שם המסמך

  ;בנוסח מסמך זה, מלא וחתוםהגשת הצעה  טופס

 מסמך הערכה )תצהיר בדבר ניסיון המציע ומנהל הפרויקט מטעמו(

 9.2-9.4לבחינת עמידה בתנאי הסף, כאמור בסעיפים  מלא וחתום

, הכולל, בין היתר, פירוט פרטי המציע (3מסמך א')להזמנה, בנוסח 

ת קודמות של המציע או קבלני המשנה מטעמו ופירוט בדבר עבודו

 ומנהל הפרויקט מטעמו;

 

ככל שהמציע מבקש להסתמך על קבלן משנה להוכחת עמידה בתנאי 

יצרף המציע תצהיר מלא וחתום על ידי  9.3ו/או  9.2הסף בסעיפים 

, (2()4מסמך א')ו/או  (1()4מסמך א')קבלן/י המשנה, בנוסח 

להוכחת עמידת קבלן/י המשנה בתנאי הסף ולהתחייבותו/ם לשמש 

 כקבלן/י משנה;

 

תצהיר חתום בדבר העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום, 

 ;(5מסמך א')בנוסח 

 

עורך דין או רואה חשבון של  במקרה בו המציע הינו תאגיד, אישור

גבי -התאגיד באשר לזכויות החתימה בתאגיד וכי החתימות על

מסמכי המכרז וההצעה מחייבים את התאגיד לכל דבר וענין, בנוסח 

 ;(6מסמך א')

 

  קבלה על תשלום דמי ההשתתפות במכרז;
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אישור תקף על ניהול ספרים, רישום במע"מ ובמס הכנסה, לפי חוק 

ים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום מס(, עסקאות גופ

 ;1976-התשל"ו

 

(, לרבות (7מסמך א')כל מסמכי המכרז )למעט ההצעה הכספית )

בצרוף הודעות והבהרות למציעים )ככל (, מסמך ב')ההסכם 

שנשלחו(, כשהם חתומים על ידי מורשה חתימה מטעם המציע 

 במקומות הנדרשים לכך.

 

במסמכי הפנייה בו מופיע בלשון "רבים", משמעו גם לשון "יחיד", בכל מקום  .16

 ולהיפך.

 

 

  

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
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 2/16מכרז מס' 

 

 (2מסמך א')         

תמצית תכולת 

 השירותים הנדרשים

 

 תמצית תכולת השירותים הנדרשים 

 כללי .1

תכנון, הקמה, הרצה, תפעול ותחזוקה של מערך המציע נדרש למתן שירותי אפיון, 

ניטור, בקרה ושליטה הנדסי הנתמך על ידי מערכת ממוכנת ממוחשבת )להלן: 

 "(, בהתאם לאמור להלן. והבקרה מערך הניטור"

 רקע .2

"( מתכננת החברההחברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ )להלן: " .2.1

מתחמי התיירות ומקימה בשלבים מערך הגנה כוללני לטווח ארוך על 

 5והתשתיות האזרחיות שנמצאות לאורך החוף המערבי של בריכת אידוי מס 

"(, באגן הדרומי של ים מי"ההמתופעלת על ידי מפעלי ים המלח )להלן:"

מועלה מידי שנה במסגרת הפעילות התפעולית של  5המלח. מפלס בריכה מספר 

ר על פי החלטת מי"ה. העלאת המפלס תימשך עד הגיעו למפלס המרבי המות

"ה(. העלאות מפלס הבריכה גרמו מי+מ' ברשת 15.10)א' 35ותת"ל הממשלה 

מתחמים ו ומתקנים תשתיות, מבנים, לאדםוגורמות להתפתחות סיכונים 

שממערב לה. הסיכונים ימשיכו גם לאחר הגיע המפלס לגובה המרבי. חלק מן 

"גורמי ם )להלן: הינ 5הסיכונים העלולים לנבוע מעליית מפלס בריכה מספר 

 "(:הסיכון

לנזקי פגיעה ותפקוד  וגרימהמערב של מי הבריכה  כלפיהצפה עילית  .2.1.1

 לכל המצוי בנתיב המים. 

תהום -מערב של מי הבריכה והתהוות מי כלפיקרקעית -חדירה תת .2.1.2

 ולפגימה קורוזיה לנזקי הגורם במפלסמלוחים מאד וקורוזיביים 

 ההשפעה. ומתקנים, תתשתיושל יסודות, רצפות  היציבות בכלל

להיות הן במצב של מגע ישיר  יכולה האלה התהום מי של השלילית

שלהם עם המרכיבים הנ"ל והן עקב עליה קפילארית שלהם כלפי 

 מעלה. 

שיטפונות מוואדיות ומערוצים היורדים ממערב מ עילית הצפה .2.1.3

ומגשמים מקומיים ונזקי פגיעה ותפקוד לכל המצוי בסביבת נתיב 

 .היקוותם מקומותהמים ו

המאוימים מנזקי עליית הבריכה ואשר מצויים לאורך  העיקרייםהגורמים  .2.2

, מתקנים ובני אדם 90החוף הינם: בתי מלון, מבנים, תשתיות לרבות כביש 

 "(.הגורמים המאוימים)להלן: "
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 וחציץמערך ההגנה הקיים כנגד סיכונים אלו מורכב בעיקרו מסוללה חופית  .2.3

התהום -קרקעית מהבריכה; השפלת מי-ה עילית ותתקרקעי כנגד הצפ-תת

; ומתקנים תשתיות, רצפותהמלוחים והקורוזיביים כנגד הגעתם לרום יסודות, 

 כבישהסדרת ניקוז כנגד שיטפונות ממערב והעלאת ו/או העתקת תשתיות כולל 

 "(. מערך ההגנהמתקני חוף; אמצעי תפעול, ניטור ותחזוקה שונים )להלן: "ו 90

 ערך הניטור והבקרה  מטרות מ .3

יציבויות -מטרות מערך הניטור והבקרה הינן שבגורמים המאוימים לא יתפתחו אי

וסיכונים שמקורם בפעילות גורמי הסיכון ובפעילות או כשלים במערכי ההגנה; 

שמערכי ההגנה יהיו בכל עת במצב מבני ובכושר תפקודי התואמים את יעדי התכנון 

ניהול הסיכונים לגורמים המאוימים ולמערכי  ורמת הסיכון המותרת )על פי

 ההגנה(.

 מרכיבי מערך הניטור והבקרה .4

 מרכיבי מערך הניטור והבקרה יכללו )כאשר חלקם כבר קיימים(:

לעמידה  המערךמתודולוגיה וארכיטקטורת מערכת המאפשרת תפעול  .4.1

, כולל הפקת תוצרים למעקב )דו"חות נושאיים ומצרפיים(, שליטה יובמטרות

 מערך,  ומרכיבי ההגנות וקבלת החלטות;השל מרכיבי /בתחזוקה ו

 מרכיבי תפעול המערך: .4.2

 כ"א מקצועי )מהנדסים, יועצים, מומחי תוכן, מודדים וכו'(. .4.2.1

שיתוף פעולה עם גופים מקצועיים תומכים )מכון גיאולוגי, מכון  .4.2.2

 ועוד(. מטאורולוגי שירותגיאופיזי, רשות ניקוז, 

אמצעי ניטור, משדרים,  -בשטח  חומרה ומרכיבים פיזיים .4.2.3

 תקשורת, פיאזומטרים, מדידים, חיישנים, בקרים, מצלמות וכו'.

 תוכנה, חומרה ותקשורת. –מחשוב  .4.2.4

 תשתית הידע של החברה בהקשר לניטור כוללת בין היתר:  .4.3

צוות פנימי של החברה הכולל מהנדסים אזרחיים, מהנדס מכונות  .4.3.1

 ויועץ הנדסי קבוע; 

קור חוץ ייעודיים לנושאי הניטור כגון הנדסת מומחי התוכן במי .4.3.2

מבנים, גיאוטכניקה, הידרולוגיה, גיאודזיה; מתכננים במיקור חוץ 

 של מערכי הגנה למיניהם; 

חות ומסמכים מקצועיים המצויים בבסיס הנתונים של "דו .4.3.3

 החברה; 

ידע בהקשר זה מצוי גם אצל בעלי ענין כגון המועצה האזורית  .4.3.4

 תמר.

הניטור למערך ניהול הסיכונים של ההגנה ידע הקושר את  .4.3.5

הכוללנית לטווח הקצר והארוך, נמצא בגוף בינלאומי המועסק על 

 ידי החברה. 

 השירותים הנדרשים  .5

 מתודולוגיה הנדסית וארכיטקטורת מערכת: .5.1
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בניית מתודולוגיה הנדסית מקצועית וארכיטקטורת מערכת שתכלול אפיון 

הניטור והבקרה )כוח אדם נדרש, חומרה, והגדרת דרישות מכלל מרכיבי מערך 

 תוכנה, תקשורת, ציוד ואביזרים( שתאפשר בין היתר:

מערך תיעוד רישום ומעקב מבוקר רציף ושיטתי אחר הגורמים  5.1.1

המאוימים, גורמי הסיכון ואמצעי ההגנה במסגרתו יבוצעו בין היתר 

 הפעולות המפורטות להלן:

במקומות  5מדידות ותצפית של מפלס המים בבריכה מספר  5.1.1.1

 נבחרים סמוכים לחוף )מדי מפלס(. 

 מיפוי שקיעות ותזוזות של: 5.1.1.2

, 90מבני בתי המלון, תשתיות כולל הטיילת וכביש  5.1.1.2.1

 מתקנים )באמצעות מודד ו/או חישה ממוכנת(.

סוללת החוף )באמצעות מודד ולפי הצורך  5.1.1.2.2

קנים באמצעות חישה ממוכנת ומדים מות

 בקידוחים. 

בארות ופיזומטרים, מבני ניקוז וביוב )באמצעות  5.1.1.2.3

 מודד ו/או חישה ממוכנת(.

פני הקרקע בתחומי בתי המלון ושל מקומות מחוץ  5.1.1.2.4

להם לצורכי השוואה )באמצעות מודד ו/או חישה 

 ממוכנת(. 

של מי תהום, ספיקות,  ומליחויות צפיפויות, םמדידת מפלסי 5.1.1.3

להם, בפיזומטרים ובבארות  ועוד במתחמי ההשפלה ומחוץ

 אוטומטיים וידניים(. ם)באמצעות מדי

בדיקת חזות ופגמים חיצוניים של פני שטח הסוללות, מבנים,  5.1.1.4

תשתיות ומתקנים )באמצעות סריקה ויזואלית ע"י מערכת 

 ו/או דו"ח(.    CCTVטמ"ס 

מדידות ומיפוי זרימות בוואדיות וערוצים, במקומות מייצגים  5.1.1.5

מאפייני זרימה ועקבות זרימה(, בשיתוף )באמצעות מדים 

 פעולה עם רשות הניקוז האזורית.

על  המבוצעותקבלה רישום ועיבוד של נתוני מדידות ותצפיות  5.1.1.6

ידי גורמים אחרים, חיצוניים לחברה, ובין היתר מדידות 

 ותצפיות של:

גשמים, רוחות, נתוני אקלים מקומיים ואזוריים  5.1.1.6.1

השרות ושיטפונות בוואדיות )באמצעות 

 המטאורולוגי ורשות הניקוז האזורית(.

שקיעות שטח ברזולוציה אזורית לאיתור  5.1.1.6.2

פוטנציאל לבולענים )באמצעות המכון הגיאולוגי 

 או גורם אחר(.

פעילות סיסמית )באמצעות האגף הסיסמולוגי  5.1.1.6.3

 במכון הגיאופיזי(.
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 )באמצעות מי"ה(. 5תפעול בריכה מספר  5.1.1.6.4

נים לגורמים המאוימים העלולים חיזוי והתראה אודות התפתחות סיכו 5.1.2

 להתקרב ואולי לעבור את רמת הסיכון המותרת.

חיזוי והתראה אודות התפתחות סיכונים לאמצעי ההגנה, כדי להבטיח  5.1.3

 שיהיו בכל עת בכושר תפקודי על פי יעדי התכנון שלהם.

יצירה והפעלת מתכונת לניתוח משולב של נתונים ואירועים, הפקת  5.1.4

 התנהלות הניטור וההגנות.לקחים ושיפור 

עיבוד וניתוח משולב של תוצאות המדידות והתצפיות מבוסס על הבנת  5.1.5

תהליכי סיכונים ואירועים והקשרים נסיבתיים ביניהם, למען הסקת 

מסקנות נכונות לגבי התרעות, מוכנות, טיפולי מנע וכשל, עדכון מערכי 

 הגנה ופעילות הניטור וכיו"ב.

 ותחזוקת כשל. ניתוב בצוע תחזוקת מנע 5.1.6

יצירה והפעלת רקורד לנתוני מצב שגרתי ולנתוני אירועים טרום כשל  5.1.7

 ככל שיקרו לגורמים המאוימים ולמערכי ההגנה. -ואירועי כשל 

המתודולוגיה תאפשר, בין היתר, ממשק עם מערך ניהול הסיכונים  5.1.8

 בטווח הקצר והארוך. 

 הניטור: מערך של נוספות יכולות 5.1.9

ציונאליות מערכתיות מעבר לדרישות הוספת יכולות ופונק 5.1.9.1

 המכרז בהיבטים נשואי המכרז

הוספת יכולות ניתוח ועיבוד נתונים מעבר לדרישות המכרז  5.1.9.2

 בהיבטים נשואי המכרז

שימוש בפריטי ציוד קצה בעלי יכולות  מעבר לדרישות  5.1.9.3

 המכרז בהיבטים נשואי המכרז

 : יםנתונים כללי –הצעה  5.2

ישראליים והבינלאומיים הישימים על המציע  לפרט את הסטנדרטים ה 5.2.1

 , ISO, ANSI, EIAלמערכת המוצעת כגון מכון התקנים הישראלי

IEEE ,UL , IEC, TIA , NEC, NFPA,ASTM אחר. יובהר כי שימוש ,

בסטנדרטים כאלו או אחרים מחייב שסטנדרטים אלו מוכרים 

בינלאומית או בישראל והגוף או הישות המפרסמים מוכרים ומאושרים 

י מכון התקנים הישראלי או גוף תקינה בינלאומי אחר המוכר ע"

 ומאושר ע"י מכון התקנים הישראלי.

רמת פירוט הרכיבים והמוצרים שישולבו במערכת המוצעת כולל  5.2.2

,מסמכי  User Manualsביצועים ופונקציונאליות בצירוף דפי מידע , 

יצרן וכיוצ"ב )חומרה, תוכנה יישומית ומדף, תקשורת, גלאים 

 וסנסורים, תשתית, ממשקים(.

פירוט לוגי של המערכת המוצעת, וכן תיאור מפורט של התהליכים  5.2.3

וזרימת מידע בין מרכיבי המערכת, מודולי תוכנה יישומית ותוכנות מדף 

 כולל ממשקים.
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פירוט תהליך זרימת המידע לאורך כל מרכיבי המערכת, כולל ממשקים  5.2.4

 לגלאים וסנסורים. 

צרים שישולבו במערכת כולל ביצועים פירוט הרכיבים והמו 5.2.5

 .OEM,מסמכי  User Manualsופונקציונאליות בצירוף דפי מידע , 

פירוט שם היצרן, שם המוצר, תיאור מפורט של המרכיב ותצורתו,  5.2.6

מערכת הפעלה, בסיס נתונים,  -תמיכה במרכיבי התוכנה המוצעים 

תוכנה/מודולים תוכנות יישומיות, תוכנות מדף, מערכת הפעלה, חבילות 

ייעודיים וכדומה, שימוש בכלי צד ג'  )כגון מהדרים, כלי ניטור(, 

 שרידות וזמינות, תמיכה בגידול פונקציונאלי ותשתיתי עתידי

 פירוט תהליך זרימת המידע ומתודת איסוף ועיבוד הנתונים. 5.2.7

חדר המידע תיאור תהליך ניתוח מסמכי המכרז וניתוח נתונים במסמכי  5.2.8

 המערכת. כבסיס לתכנון

פירוט תשתיות פיזיות כולל שרתים, תחנות עבודה ייעודיות, מתגים  5.2.9

ונתבים, אחסון, מסדים, פנלים לגישור נחושת ואופטי, גלאים וציוד 

 קצה,  תשתיות כבילה וכיוצ"ב.

קוד המקור לתוכנה היישומית וקוד מקור לממשקים  תהגדרת תכול 5.2.10

 OEM-אלו המוגדרים כחיצוניים ופנימיים לתוכנות היישומיות )למעט 

( כולל התכנון המפורט של בסיסי Public Domainבממשק פתוח ו/או 

 Escrowהמידע לסוגיהם וגיבוי מלא של כל בסיסי המידע בחשבון 

הכולל את קוד המקור, הממשקים, מהדרים, כלי פיתוח ייעודיים, כלים 

 וסביבות פיתוח, הוראות SDKאדמיניסטרטיביים ייעודיים, ממשקים, 

התקנה, פרמטרים, הסכמי התקשרות עם קבלני משנה מטעם המציע   

 וכיוצ"ב. 

 בדיקות קבלה והוכחת יכולת מערכת: 5.3

עמידה במחויבויות חוזיות עפ"י דרישות המכרז, המענה למכרז  5.3.1

 .חדר המידעולמסמכי הייחוס ב

תאימות של המערכת, המתודה לאיסוף ועיבוד הנתונים, הציוד  5.3.2

 והתשתיות 

 ותכנון ארכיטקטורת מערכתיתהגדרות  5.3.3

 מפרטים, פונקציונאליות, ביצועים ואיכות  5.3.4

 אינטגרטיביות מערכתית  5.3.5

 תחזוקתיות והפעלה 5.3.6

 מפרטים, מערכים, תרחישי ותסריטי בדיקות  5.3.7

(, Inspectionמתודות מוצעות לבדיקות והוכחת יכולת ע"י ביקורת ) 5.3.8

ה ( או הדגמTest(, בדיקות מלאות )Analysisאנאליזה/ניתוח )

(Demonstrationכולל תיאור תסריטים ותרחישים ) 

כולל  Pass / Failהגדרה וכימות נתונים לבדיקה ואימות כחלק ממתווה  5.3.9

 תחומים נדרשים ו/או חריגות מותרות
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שימוש בסימולאטורים ואמולטורים חיצוניים או מוכללים במערכת,  5.3.10

זמני תגובה, ניהול רשומות וגישה לבסיסי מידע, אבטחת מידע, נגישות 

 והרשאות, 

 ,שרידות ויתירות, יכולת גידול והרחבה  Data Integrityשלמות מידע  5.3.11

גיבוי ואחזור מידע, שחזור והתאוששות מערכת, דיאגנוסטיקה, זיהוי  5.3.12

 צבי שגיאה במערכת ובנתוני גלאים. מ

 :HMI / MMIתיעוד מערכת וממשקי  5.4

 שיטת הגשת שרטוטים ופורמט הגשה 5.4.1

 עקרוניים HMI / MMIהצגת מסכי התפעול ואדמיניסטרציה ,  5.4.2

 עקרוניות Dash Boardתצוגות  5.4.3

רשימות תיוג להוראות ונהלי תפעול ותחזוקה, הוראות  5.4.4

 סהתקנה/הרכבה/פירוק, הוראות כיול ואיפו

 OEM, הוראות יצרן /  OEMמפרטי יצרן /   5.4.5

  ERDתיעוד תוכנה יישומית ובסיסי מידע כולל  5.4.6

 אלגוריתמים ייעודיים, כלי תוכנה 5.4.7

 מחוללי דו"חות  5.4.8

 דו"חות מובנים 5.4.9

 רישיונות תוכנה יישומית, רישיונות תוכנות מדף 5.4.10

 רשימות פרמטרים, טבלאות, נתונים ושדות מידע  5.4.11

 אבטחת מידע. התייחסות לתצורת רשת והגדרות 5.4.12

 OEM-כתבי אחריות ספק ו 5.4.13

 תכנית עבודה ולוחות זמנים: 5.5

 יוצג, המכרז במסמכי המוגדרות הראשיות הדרך לאבני בהתייחס 5.5.1

היררכיות  3מפורט  ) WBS-תהליך ההקמה כולל פעילויות ערסל ו

 לפחות(

הצגת אבני הדרך המתייחסות למפגשי בקרת התיכון והפעילויות  5.5.2

 המתייחסות לתוצרים  בתהליך, רכש ומועדי אספקה 

אבני הדרך והפעילויות המתייחסות להתקנה ואינטגרציה, בדיקות  5.5.3

 קבלה והרצה, ניהול ובקרת סיכונים

קישורים ותלויות הדדיות בין פעילויות ואבני דרך כולל תלויות בגורמי  5.5.4

 שלישי והחברה. צד

 .להלן כמפורט סיכונים וניהול לבקרת דרך אבני 5.5.5

. הדפסת התוכנית  PDFוכן במסמך  mpp בקובץהעבודה תוגש  תוכנית 5.5.6

 . A3 ןבמסמכי ההגשה תבוצע על גיליו

 ניהול סיכוני הקמה ותפעול למערכת הניטור: 5.6

פרויקט ו/או הזיהוי אירועים עתידיים העלולים להוות סיכון להקמת  5.6.1

 תחזוקתו / תפעולו והערכת חומרת הסיכון

הגדרת דרכים לצמצום וניהול גורמי הסיכון ותכנית הפעולה לצמצום  5.6.2

 הסיכון 
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 שיטת המעקב אחרי הטיפול בסיכון והערכת רמתו מחדש 5.6.3

כולל הסתברות לאירוע  Risk Quantificationשיטת כימות הסיכונים  5.6.4

ואבני דרך, ביצועים, ורמת קריטיות עבור תקציב / עלות, לוחות זמנים 

 פונקציונאליות, בטיחות, איכות.

 אבטחת מידע: 5.7

מתודולוגיה ומענה לסיכונים ואיומים כולל פירוט אמצעי אבטחת  5.7.1

 המידע.

 ניהול נגישות והרשאות משתמשים למערכת ולמאגר המידע 5.7.2

 זיהוי ומניעת הכנסת קוד עוין למערכת 5.7.3

 פגיעה בשרידות המערכת בשל כשל טכני או נזק. 5.7.4

 ות אלקטרוניות על המערכת ברמה האפליקטיבית.התקפ 5.7.5

 אנטי וירוס בשרתים ותחנות עבודה כולל תהליכי עדכון 5.7.6

כולל מנגנוני בקרת חוקים,  FireWallמנגנון בקרת תעבורה באמצעות  5.7.7

הזדהות, הרשאות, מנגנוני בקרה ומניעת ניסיונות חדירה והתקפות 

 כולל הזדהות. SNMP v3ומנגנון  IPSמבוססי 

מורשות  IPני אבטחת בגישה לציוד לצרכי ניהול/צפייה מכתובות מנגנו 5.7.8

 .SSH, HTTPS, SSLבפרוטוקולים מאובטחים כגון 

זיהוי וחסימת אנומליות בפרוטוקולים, זיהוי ומניעת התקפות  5.7.9

Malware. 

 OSPFבפרוטוקולי ניתוב סטאטיים ודינאמיים כולל  FireWallתמיכת  5.7.10

Sparse mode - PIM. 

 ,Shaping, Application Blockingבהיבטים כגון: Fire Wallתמיכת  5.7.11

Anti Bot IPS, URL Filtering,  Identity Awareness , ,IPS 

Identity Awareness, Shaping, DHCP Relay. 

ויתמוך בפרוטוקולי ניתוב  Zero-Trustיוגדר על בסיס  Firewall-ה 5.7.12

ויתמוך בסינון  Sparse mode- PIMו  OSPFסטאטיים ודינאמיים כולל 

 .OSI 3/4של  Headerמידע על פי 

5.7.13 IPS/IDS  יכללוURL Filtering ו- (AMP )Advanced Malware 

Protection לכל שכבות ה-OSI. 

 VTY ACL – ACL) )Access Controlמתגים יוגדרו על בסיס הגדרת  5.7.14

List  לניהול גישה רק עבור כתובותIP .מוגדרות 

5.7.15 Admin Access ואימות משתמש יבוצע בפרוטוקולי  בהתניות הזדהות

 .HTTPS ,SSH ,SNMPv3גישה מאובטחים כגון 

ע"י  Secured Portעל בסיס    Portמערכת התקשורת תתמוך בניהול  5.7.16

 . MACהקשחת כתובת 

 SSL, SSHתמיכה בממשקי ניהול מאובטח כגון:  5.7.17

 VPNוקישורי  Webתמיכה בממשקים מבוססי  5.7.18

שויות אליהן מתממשקת מערכת הפרדת רשתות וסגמנטציה מגופים וי 5.7.19

 ושרידותן הינה באחריות המציע  ( Fire Wallהניטור )כמות ומיקום 
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 ניהול איכות והבטחת איכות )בשלב ההקמה ובשלב התפעול והתחזוקה(: 5.8

הצגת תהליכי אפיון והגדרת מתודת איסוף ועיבוד נתונים , פיתוח,  5.8.1

המותאם לפרויקט )ראה מודל  V Model-יישום ובדיקות עפ"י מתווה ה

 להלן(.

הצגת סטנדרטי איכות להם מתחייב המציע   בשלבי התכנון, הקמה,  5.8.2

יסודות  -: מערכת ניהול איכות 9000תפעול ותחזוקה כגון ת"י 

: מערכת 9004דרישות; ת"י  -: מערכת ניהול איכות 9001ומושגים; ת"י 

: קווים 10013קווים מנחים לשיפור ביצועים; ת"י  -ניהול איכות 

מנחים לתיעוד מערכת ניהול איכות; פיתוח תוכנה )במידה ונדרש( עפ"י 

ISO 90003 / CMMI, PMI  .או ש"ע מוכר 

 

הצגת תוכנית הבטחת איכות למרכיבי האיכות בתהליכי אפיון, תיכון,  5.8.3

פיתוח, רכש, התקנה, אינטגרציה , בדיקות , תיעוד, הדרכה, אחריות 

כת, חומרה, תוכנה, ממשקים וציוד קצה בכל ובדק של תשתיות, המער

 שלבי הפרויקט כמתואר להלן:
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 Non Compliancy Rejectsהצגת תהליכי ניהול אי התאמות וחריגים  5.8.4

 דו"חות איכות ומבדקי איכות  5.8.5

 תהליכי בקרת איכות בהתייחס לרכש  5.8.6

 תהליכי בקרת איכות בשלבי תפעול ותחזוקה 5.8.7

 .Quality Assurance Planהצגת תכנית בקרת איכות  5.8.8

לכל  Configuration Management Planהצגת תכנית בקרת תצורה  5.8.9

תוצרי הפרויקט )מסמכים, תכניות עדות, תשתיות, חומרה, תוכנה, 

ממשקים, מפרטי בדיקות ותהליכי פיתוח ואינטגרציה(, הוראות 

 הפעלה, שירות ותחזוקה.

קלות, פגמים , תNCRמתודות, שיטות וכלים לניהול ובקרה של חריגים  5.8.10

 ואי תאימות.

פורמט מוצע לדו"חות סטאטוס ומעקב תכנון מול ביצוע, אבני דרך  5.8.11

ותוצרים בתהליך, פעילויות מתוכננות, אירועי בטיחות, סקרי תיכון 

ובדיקות קבלה, הערכת וניהול סיכונים, סקרי איכות, התקנות, רשומות 

NCR רשומות ,Action Items  ,פעילויות רכש , תלויות בגופי צד שלישי

 וכיוצ"ב. 

מתודת ניהול ובקרת חריגים אשר תספק יכולות רישום, מעקב וניהול  5.8.12

NCR  ,לבדיקות קבלה והרצה, אי תאימות לתכנון ולדרישות המכרז

 ליקויים בחומרה, תוכנה, קושחה, תשתיות, התקנות וכיוצ"ב

 אפיון ותכנון מפורט 5.9

רה על כלל מרכיביו ביצוע אפיון ותכנון מפורט של מערך הניטור והבק 5.9.1

והממשקים ביניהם על בסיס המתודולוגיה וארכיטקטורת המערכת ובין 

 היתר:

אפיון ותכנון מפורט של כלל מרכיבי המערכת הממוכנת  5.9.1.1

והממוחשבת )חומרה תוכנה, תקשורת ציוד ואביזרים לרבות 

של כל אמצעי המערך הנפרסים בשטח כולל תכנית מפורטת 

ניטור, בקרה חישה, מעקב,  לפריסת הקמת ומיקום אמצעי

 התראה ועוד בשטח ולהתקנת מערכת המחשוב הממוכנת.

פרוט מכלול הבדיקות, הניטורים, הבקרות, ההתראות,  5.9.1.2

המעקבים וכיו"ב והתוצרים המתקבלים בחתך מרכיבי המערך 

והאמצעים המשולבים בו על ציר זמן. הפירוט המבוקש יכלול 

הגדרת שיטת איסוף הנתונים מאמצעי הניטור השונים שייפרסו 

 ב. בשטח; מבנה הדוחות השונים, אופן הפצתם, תדירותה וכיו"

 הדרכה מסמכי להכנת והעקרונות והתחזוקה התפעול תכנון 5.9.1.3

 בהתאם

פרוט מערך כ"א ההנדסי והמקצועי )גופים ובעל מקצוע(  5.9.1.4

הנדרשים בחתך מבנה, תפקידים, אחריות ומקצועות )הנדסי, 

מקצועי, יועצים גופים מקצועיים תומכים ועוד( והגדרת 

 כשירויות וכישורים נדרשים.
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ועקיפות נדרשות לתפעול המערכת  פירוט תשומות ישירות 5.9.1.5

ח אדם נידרש, תיאור התפקיד והיקף התפעול הצפוי ולרבות כ

וכל תשומה  ואחריםבכל אחד מהם, אמצעים אלקטרוניים 

 נוספת נדרשת.

 :הבאות היכולות שלוב 5.9.1.6

הוספה עתידית של אמצעי ניטור לאלו הקיימים כעת  5.9.1.6.1

 והכללתם במערך. 

"חות לכל ודוים קליטה ממוכנת ו/או ידנית של נתונ 5.9.1.6.2

 פריט ניטור.

הוספה עתידית של מודולים כגון לנושאי תחזוקה  5.9.1.6.3

 וצרכים מוניציפליים אחרים.

התממשקות עם מערכת התחזוקה הממוחשבת של  5.9.1.6.4

 המועצה האזורית תמר.

התממשקות עם מערכות ממוחשבות אחרות  5.9.1.6.5

 המותקנות אצל החברה או צפויות להיות מותקנות.

 Open System Architectureעל בסיס  יהיומרכיבי התוכנה והחומרה  5.9.2

ואשר יתאימו לסביבת המחשוב  Public Domainו/או ממשקים שהם 

 הקיימת בחברה ולמערכות המחשוב הקיימות. 

 כללי: -מערכת ניטור ועיבוד נתונים מרכזית 5.10

"י ע שיוגדרמערכת שרתי מערכת הניטור תותקן באתר מרכזי אחד  5.10.1

רפליקציה ועדכון שוטפים  עם בסיסי מידע על בסיס החברה

 )אינקרמנטליים, דיפרנציאליים ו/או מלאים(. 

 לקישוריות מערכתית כגון על בסיס ארכיטקטורת תינתןהתייחסות  5.10.2

Web/Private Cloud ניהול יישומים מרכזי, וירטואליזציה )כדוגמת ,

Hyper-V, (VMware  על בסיסServices   / בממשקAPI  פתוח כדוגמת

SOAP , WSDL העברת נתונים בפורמט כגון ,XML  התומךHTTP, 

SMTP, TCP, UDP    .וכיוצ"ב 

להקמת המערכת ולכל רכיב  הנדרשיםכל סוגי הרישיונות  יפורטו 5.10.3

יישומי או תשתיתי אשר ]יכללו בהצעת המציע[ למערכת הניטור ואשר 

יעברו לרשות החברה בתום הקמת המערכת. רישוי לתוכנות יישומיות 

ללא הגבלת משתמשי קצה ותחנות  Site Licenseיס יסופק על בס

את כל סוגי הרישיונות )יישומיים ומדף(  יכלול הפירוטעבודה. 

הנדרשים לשם הקמת המערכת ועמידתה בכל המפרט הטכני בהתייחס 

לסוג הרישיון,  יצרן ומק"ט, מחויבות היצרן לתמיכה ולשרות טכניים, 

הרישיונות הנדרשים. יובהר כמות הרישיונות המסופקים, שיטת ספירת 

כי התאמת סוגי וכמות הרישיונות לייעודי המערכת המוגדרים חלה 

במלואה על המציע. יובהר כי לא יאושרו רישיונות על בסיס 

Concurrent Users, Named Users .וכיוצ"ב 
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התייחסות לבסיסי המידע וגיבויים על בסיס רפליקציה ועדכון שוטפים  5.10.4

 נציאליים ו/או מלא(. )אינקרמנטליים, דיפר

התייחסות לתצורה מודולארית ומוכנות להרחבת זיכרון נדיף, הוספת  5.10.5

 נפחי אחסון, הוספת גלאים ואמצעי ניטור.

ארכיטקטורת מחשוב מרכזית והתשתיות בהתייחס ליציבות, שרידות,  5.10.6

 התאוששות ויכולת הרחבה וגידול.

קונפיגורציה  כלים אדמיניסטרטיביים הנדרשים לניהול, שליטה ובקרה, 5.10.7

 .Setup-ו

יכולת ניטור נתוני גישה וסטטיסטיקות מפורטות על השימוש במערכת  5.10.8

 וביצועים לכל מרכיביה.

 ומקומי. UTCסנכרון מול שעון  5.10.9

 מפרטי תחנות עבודה וציוד היקפי. 5.10.10

 מפרטי שרתים, גיבוי ואחסון מידע 5.10.11

-מפרטי תוכנות מדף תשתיות )מערכות הפעלה, בסיסי מידע, אנטי 5.10.12

 וכיוצ"ב(וירוס 

 מפרטי תוכנות איסוף, ניטור ועיבוד נתונים 5.10.13

 פונקציונאליות:  -מערכת ניטור ועיבוד נתונים מרכזית  5.11

 הצגת ארכיטקטורה מערכתית ברמת חומרה וישויות מרכזיות 5.11.1

 הצגת ארכיטקטורת תוכנות מדף. 5.11.2

תמיכה בפעולות ניתוח נתונים גלאים ונתוני ניטור ע"פ פרמטרים של  5.11.3

גורם מבצע, תאריך, שעה, מיקום/אזור, חיישנים / סוגי נתונים, 

 גלאים.

 לתוכנות איסוף וניטור נתוני גלאים. HMIדוגמאות למסכי  5.11.4

זמינות ואמינות מערכתית עבור חומרה וקושחה של המערכת כולל  5.11.5

 חומרה, תוכנה, בסיסי מידע, תקשורת וגלאים.

המוצעת. מערך גיבוי יכול מלבד גיבוי  RAID-הצגת רמת הגיבוי ו 5.11.6

 LTO-6/7אינטגראלי יכולת גיבוי חיצונית ע"י טייפ גיבוי כדוגמת 

 ומדיה אופטית.

  IPS, IDSותוכנות אבטחת מידע כגון  Firewallחומרת ותוכנת   5.11.7

 תוכנות / יכולות ניטור ודיאגנוסטיקה. 5.11.8

דלת , הגServicesתמיכה בגידול בנפחים ותפוקות ע"י ביזור של  5.11.9

זיכרון פנימי, הרחבה/גידול של רשת התקשורת, הרחבה וגידול נפחי 

,  ניצולת משאבי זיכרון  CPUאחסון, הרחבה וגידול ניצולת משאבי

 נדיף , ניצולת שטחי אחסון.

קבלת נתונים, חציית ספי אתראה,   -יכולת רישום אירועים במערכת  5.11.10

ונפיגורציה דיאגנוסטיקה וסטאטוס מערכות קצה וגלאים, שינויי ק

 ופרמטרים.



 

                                                                                                                                              38 

או ש"ע לחיתוך  On-Line Analytical Processing  (OLAP)יכולות  5.11.11

 -בבסיס המידע האינטגראלי או ב BI-נתונים, בניית קוביות מידע ו

Data warehouse. 

יכולות מובנות לניהול תצורת יחידות קצה ופרמטרים המתייחסים  5.11.12

כולל יכולות אחזור לנתונים מגלאים ומקורות חוץ )קבצים מיובאים( 

 Disasterפרמטרים ומשתנים במערכת במקרה של מצבי התאוששות 

Recovery .ו/או החלפה של ציוד קצה וגלאים 

הצגת יכולות תוכנה יישומית ותוכנות מדף להגדרת מנוע חוקים  5.11.13

 Dash Board HMI, תצוגות ,KPI, Work Flowלהתראות על בסיס 

ספר גלאים ומקורות מידע ותרחישים הכוללים היתוך נתונים ממ

 מסוגים שונים בפריסה אזורית או נקודתית.

הצגת יכולות לקבלת התרעות עם סימול מתאים על מסכי התפעול  5.11.14

 בהתייחס

למאפייני בסיס לקבלת התראה על אירוע ברמת חיישנים / גלאים  5.11.15

המקושר לנקודת הציון / מיקום נתונה או לחילופין לגזרת כיסוי 

, חוף, באר, בולען, מבנה, מערך מוגדרת כגון בריכה

 . (Dewatering)השפלה

יכולת הגדרת גזרות עם עדיפות ומורכבות להצגת ההתראות על פי  5.11.16

הסדר ההיררכי ברמת החשיבות והאזור כולל הצגת סימבולים שונים 

עפ"י רמת צבע וצורה בהתאם למאפיינים בשכבות נבחרות לפי בחירה 

  כולל נתוני תצ"א ומיפוי גיאוגרפי.

יכולות ניתוח אירועים חריגים עפ"י מגמות ו/או חציית ספים  5.11.17

מוגדרים הכוללים שדות מידע מוגדרים מראש וכן רשימות נגללות 

LOV  פרמטר< המוזנות מטבלאות המערכת ואשר ניתנות לעדכון<

 בהתייחס לאזור, אתר, גלאי, קבוצת גלאים וכיוצ"ב.

ורמטים מוגדרים יכולת מובנית להעברת אתראות ולהפצת מידע בפ 5.11.18

מי"ה להחברה, לגופי חוץ   לנציגיובטקסט חופשי ע"י המשתמש, 

וכיוצ"ב במסרונים, דוא"ל, פקסימיליה וכיוצ"ב כולל יכולות כגון 

עם מיפוי חיישנים / גלאים  PIPשל חלון  מיידיתהקפצה אוטומטית 

ומרכוז אוטומטי סביב אזור ההתראה )חוף, מדרון, בולען, באר, 

צ"ב(  מרכוז אוטומטי סביב מוקד האירוע והצגת מפות מאגר וכיו

 ותצ"א.

רב שכבתי הכולל בין השאר  GIS-יכולת יצירת מפות סינופטיות, ו 5.11.19

תצ"א, מפות, מיקומי חיישנים / גלאים, מיסוך ו/או הגדרת אזורים 

 הידרולוגיות, גיאוטכניותיחידות  עםופוליגונים והצגת חתכים 

היחסים ביניהן, השתרעותן המרחבית,  כולל,  וליטוסטרטיגרפיות

 . שונים וניתוחים למעקבהשכבות, ו היחידותעובי 

כלים ויכולות לבחירת שכבות והוספת שכבות להצגה כולל רשת  5.11.20

UTM מפות ,DTM  ,מפות טופוגרפיות, תצ"אות ואורטופוטו ,
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מיקומי חיישנים / גלאים, הזנת והצגת נקודות עניין ונקודות יחוס 

דינטות טבלאיות )מתקנים, בולענים, מדידת מרחק עפ"י קואור

כולל מדידת שטח ע"י  DTMהכוללות  WG84וקואורדינטות ברשת 

מעקב  ואפשרותפוליגון )כגון תיחום מבנים, מתקנים, בולען ו/או 

 שינויים עם הזמן(

תיאור בסיסי הנתונים בהם יעשה שימוש כולל כלי ניהול כדוגמת   5.11.21

RDBMS , SSRS , SSAS,  SSIS  / כלי הניטור, אנאליזה ומיטוב ,

 אופטימיזציה אשר יסופקו עם בסיס המידע.

יכולות ניטור ודיאגנוסטיקה מרכזיות לשרתים, תקשורת, בסיסי  5.11.22

מידע, משאבי מערכת, אחסון, בסיסי מידע, תוכנה יישומית 

 Handוממשקים פנימיים וחיצוניים, יחידות קצה ותקשורת כולל 

shakeכשלים בבסיס הנתונים )רשומות, , נתונים שגויים ,

(, זיהוי מצבי כשל, בדיקות לפני חזרה Dead lock -קונפליקטים ו 

 וכיוצ"ב. Logלמצב רגיל, נוהל התאוששות לפי סוגי תקלות, רשומות 

ליחידות קצה ,  Setup-שיטת בדיקת ועדכון תצורה להגדרות ו 5.11.23

 חיישנים / גלאים ותקשורת. 

ונים ודו"חות וקביעת ספי אתראה כולל יכולת ביצוע סימולציה לנת 5.11.24

 הכללת פרמטרים סטטיסטיים / הסתברותיים.

 שאילתות ודו"חות במערכת המרכזית: 5.12

או ש"ע לחיתוך נתונים,    OLAPמערכת הפקת דו"חות תתמוך בכלי  5.12.1

בבסיס המידע האינטגראלי או  BI-בניית קוביות מידע ו

Datawarehouse. 

וני הכולל רישיונות משתמש מחולל דו"חות אינטגראלי או חיצ 5.12.2

 ורישיון מנהל מערכת לפיתוח דו"חות. 

נתוני הדו"חות, המיון והסינון יהיו גמישים ונתונים לבחירת המפעיל  5.12.3

 , מנהל מערכת בכפוף לרמת הרשאות גישה.

לתקופה של שנתיים   On-Lineמידע מערכת ובסיסי נתונים ישמרו  5.12.4

 לפחות על המערכת התפעולית.

לתחקר את המידע הנאגר בבסיס הנתונים של המערכת ניתן יהיה  5.12.5

בהתייחס לאיתור נתוני גלאים, סינונים, סטטיסטיקה, מיקומים 

 ואזורים, תקלות ורמת שירות,.

 .Ad-Hocתמיכה בגיבוי נתונים ודו"חות וכן ביצור דו"חות  5.12.6

יכולת ייבוא ושילוב נתונים היסטוריים וייצור דו"חות חדשים  5.12.7

ייבוא יתבצע ממערך האחסון האינטגראלי,  בחיתוך עפ"י דרישה.

וכיוצ"ב. יובהר כי על  SSDמטייפ ,מדיית גיבוי אופטית, כונן 

לנתונים  Data Base Rollback-המערכת לתמוך באופן מלא ב

 .(On Line ,Off Line)היסטוריים 

 דו"חות סטטיסטיים בחתכים תקופתיים )שנה, חודש, יום, שעה(. 5.12.8
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 Screenרכת כולל פרמטר המגדיר הצגת יכולת תמיכה מובנית המע 5.12.9

Shots .וצילומי אתרים 

יכולת הצגת דו"ח על מסך בתחנת העבודה, דפדוף והדפסה ע"פ  5.12.10

 תיחום עמודים.

מחולל הדו"חות יאפשר מיון בהקשה על כותרת, עמודה, מס' עמודות  5.12.11

 וכד'.

יכולת תזמון הפקת הדו"חות אוטומטית על בסיס יומי, חודשי,  5.12.12

ידנית לנמענים וספציפיים והפצה אוטומטית  עיםולאירורבעוני 

 מוגדרים.

 ,Excel, Word, HTMLייצוא / ייבוא דו"חות למגוון פורמטים כגון:  5.12.13

XML .וכיוצ"ב 

 דו"חות סטטיסטים בחתכים תקופתיים )שנה, חודש, יום, שעה(. 5.12.14

 דיווחים גרפיים וטבלאות עם מידע אלפא נומרי. 5.12.15

 נויי קוד מקור יכולת עדכון ושינוי דו"חות ללא שי 5.12.16

פורמט דו"ח, קשרים בין שדות, הגדרת שדות חובה, שדות מוצללים,  5.12.17

שדות במילוי אוטומטי, שדות עפ"י הרשאות משתמש וכו' יוגדרו עפ"י 

 צורכי החברה.

 :ואמצעי תצפית לניטור מדידיםפריסת גלאים,  5.13

כמויות הגלאים ואזורי פריסתם המותקנים ו מאפייני, סוגיניתוח של  5.13.1

 החברה.באתר 

אמצעי גילוי וניטור נוספים בהתייחס למסמך ל פריסהקביעת  5.13.2

 .הנוכחית הציוד ופריסת חדר המידע"גבולות גזרה" הנמצא ב

הצגת שיקולי תכנון גאודזיים וכן נתוני ייחוס בהיבט קונסטרוקטיבי  5.13.3

 ,  "מערך "המאוימים הגורמים" עבורלפריסת והתקנת גלאי ניטור 

 ותת עילית להצפה השאר ביןהתייחס ב ההגנה" וגורמי הסיכון 

 שיטפונות , זניקו , הסדרת התהום מי השפלת ,  5מבריכה קרקעית

חוף,  מתקניו 90 כביש כולל תשתיות העתקת או/ו ממערב, העלאת

 תחזוקה לצרכי"ל, והנ של והתפקודית המבנית היציבות מאפייני

 שונים:

 מטר 150ומיקום יחסי ביחס לשפת הבריכה עד  5בריכה  5.13.4

 מהשפה.

 .5בתי מלון, מבנים ומתקנים על שפת בריכה  5.13.5

 150מעל  5בתי מלון, מבנים ומתקנים המרוחקים מבריכה  5.13.6

 מטר.

 סוללות חופיות ומדרונות 5.13.7

 90כביש  5.13.8

, מערכת הסטה, ניקוז ומשאבות השפלה )כגון עין סוללות 5.13.9

 בוקק וחמי זוהר(
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הצגת מערך הגלאים המוצע תכלול התייחסות למערך הגלאים הקיים  5.13.10

גלאים  שלונקודות ניטור היסטוריות וכן פריסה חדשה מוצעת כולל 

לפריסה זו )פריסה ו לגלאיםמסוגים אחרים וכולל מערך השיקולים 

סופית הינה בכפוף לאישור החברה(. יובהר כי הוספת גלאי / סנסור / 

חיבור למערכת המרכזית על בסיס מדיד משמעותה התקנה ו

"קומפלט" )קרי: תכנון, איפיון, התקנה, תקשורת, קונפיגורציה, 

 בדיקות, תיעוד, אחריות ושירות(

נקודות הפריסה המוצעות וכמות הגלאים תוצגנה בטבלה הכוללת  5.13.11

 כמינימום:

 דגם / סוג / מספר קטלוגי 5.13.11.1

 מספר סידורי לגלאי 5.13.11.2

 כמות עפ"י סוג גלאי ומיקום 5.13.11.3

 תונים )תחום, רזולוציה, דיוק, קצב דגימה וכיוצ"ב(סוגי נ 5.13.11.4

הכוללת קו רוחב, קו אורך, גובה  UTM WG84נ.צ ברשת  5.13.11.5

אבסולוטי / עומק התקנה )הצגת הפריסה המתוכננת 

רב שכבתי עפ"י מפת אזור גיאוגרפי /  DWGבשרטוט 

תצ"א, סוג גלאי, נ.צ, תיאור פוליגון לכיסוי אזורי 

 וכיוצ"ב(.

 קיים/  חדש מדיד גלאי 5.13.11.6

גלאי הניטור והמדידים כולל: יחידות מדידה  ומיקוםשיקולי פריסת  5.13.12

Default  ,ויחידות מדידה נתמכות נוספות )כגון: מדידה לינארית

מדידה אנכית, אזימוט, גובה מפלס, זרימה, ספיקה וכיוצ"ב( וכן 

התייחסות לדיוק מדידה של הציוד המוצע למדידות עבור מבנים, 

ת, תשתיות תומכות וגובה קרקע, קצב / מחזור סוללות עפר חופיו

דגימת נתונים >פרמטר< )כגון: דקה, שעה, יום, שבוע, חודש וכיוצ"ב( 

 על בסיס אתר ספציפי.

שימוש בגלאי פיאזומטר ומדידים קיימים וקישורם למערכת ה פירוט 5.13.13

החדשה. החלפת ציוד קיים בציוד חדש הינה באחריותו המלאה של 

פלט" )לרשות המציע מסמך "סקר מצב המציע על בסיס "קומ

 . חדר המידע(פיאזומטרים" ב

: כמויות, גובה וחפיפה בהתייחס CCTVמצלמות תצפית טמ"ס  5.13.14

המוגדר במסמך" גבולות גזרה"  לאזורים בעלי  המתחםלכיסוי 

 חשיבות קריטית כמוגדר במכרז זה.

 :סוגי גלאים, מדידים ואמצעי תצפית לניטור 5.14

כולל  הנדרשיםהגלאים ואמצעי הניטור  המערכת תתמוך בכל סוגי 5.14.1

אלה המפורטים להלן ללא שינויים או תוספות למעט שינויי הגדרות 

וקונפיגורציה בכלים מובנים )ללא קשר לאמצעי הגילוי והניטור 

 בפועל(.
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ההתייחסות תכלול שיקולים לבחירת סוג הגלאי בהיבט מבנה:  5.14.2

פלב"ם / ניקל / אחר העמיד לקורוזיה / שיתוך ובחירת סוג וחומר 

מעטפת חיצונית כולל מחברים וכבילה העומדים באווירה קורוזיבית 

ומי / רסיסי מלח עפ"י תקנים בינלאומיים או ישראליים מקבילים 

 IEC 60068-2 ,ASTM B117 ,ISO 9227 ,ASTM G85  ,ASTMכגון 

G112 .וכיוצ"ב 

התייחסות לגלאים ומדידים תכלול כמינימום: תחומי טמפרטורה  5.14.3

Ambient ,ערך נמדד, תחום מדידה, רזולוציה, דיוק, לינאריות ,

, פירוט סוגי וחומרי מילוי  Ambientסטייה על פני תחום טמפרטורת 

לגלאים המותקנים בצנרור, מתח וזרם הפעלה, אמצעי כיול ותקופות 

 כיול.

 Strain:ל מוגבל לא אך כולל) Piezometersגלאי פיאזומטרים  5.14.4

Gauge, Hydraulic, Pneumatic, Vibrating wire , אחר.-  . 

 המים מפלס של ותצפית הצגת הטכנולוגיה למדידות - מדי מפלס 5.14.5

במתחמי  לחוף, ומי תהום סמוכים במקומות נבחרים 5 מספר בבריכה

ובבארות הצעת המציע תתייחס  להם ומחוץ (Dewatering) ההשפלה

לכמות ואתרי פריסה והתקנה של מדי מפלס ב"גבולות הגזרה" 

בהיבטי מיפוי, ייבוא נתונים הסטורים,  חדר המידע המפורטים ב

ערכת המרכזית על בסיס קישור / ממשק ותקשורת לתוכנה והמ

"קומפלט )קידוח, צנרור, מקבע, מד המפלס, קישור והגדרה למערכת 

 מרכזית, תקשורת, אספקת מתח וכיוצ"ב.

 מים זרימת וספיקת של ותצפית מדידות - מדי זרימה /ספיקה 5.14.6

להם  ומחוץ במקומות נבחרים, במתחמי ההשפלה בערוצים וואדיות

ים,  קישור / יסטורינתונים הומערך הניקוז בהיבט מיפוי, ייבוא 

ממשק ותקשורת לתוכנה והמערכת המרכזית על בסיס "קומפלט, 

קישור והגדרה למערכת מרכזית, תקשורת, אספקת מתח וכיוצ"ב(. 

( מדי מפלס/מהירות/ספיקה 5כמו כן תיתמך קבלת נתונים מחמישה )

 בנחל צאלים. כגון אלה ש קיימים

5.14.7 Inclinometers -  במדרונות  שיפוע שינויימדי שיפוע לבדיקת

 וסוללות

5.14.8  Tiltmeter -לבדיקת שינויי שיפועים במבנים 

5.14.9  Extensometer-  לבדיקת דפורמציות 

5.14.10  Crackmeter -  סלעים, בקרקעותלמדידת התרחבות סדקים ,

 בטוןו אספלט

5.14.11 3D Accelerometer –  מדי תאוצה תלת ציריים לניטור סיכוני

 .רעידות אדמה

5.14.12 Distributed Temperature Sensing (DTS) -  מבוסס סיבים

 אופטיים למדידת טמפרטורה בעומקים שונים באופן לינארי.

5.14.13 )Submersible Pressure Transducer (SPT - .מד לחץ טבול 
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סוגי הנתונים המתקבלים מהגלאים / מדידים יכללו אך לא יהיו  5.14.14

כגון טמפרטורה )נקודתית, לינארית(, לחץ  םמוגבלים לנתוני

)הידרוסטטי, ברומטרי(, זרימה, ספיקה, נטייה, רעידות והלמים, 

 שיפועים, סדקים, מפלס, שקיעת מינרלים ומלחים.

נתונים מטאורולוגיים משלימים מתחנת סדום של השמ"ט כגון:  5.14.15

(, m/sמהירות הרוח )°(, Cטמפרטורת מקסימום )°(, Cטמפרטורה )

כמות גשם )מ"מ(, כיוון הרוח )מעלות(, °(, Cטורת מינימום )טמפר

 )מעלות(,סטיית התקן של כיוון רוח , °(C) ליד הקרקע טמפרטורה

 כיוון המשב העליון (,m/s)מהירות המשב העליון )%(, לחות יחסית 

 10מהירות רוח  (,m/s)מהירות רוח דקתית מקסימלית  )מעלות(,

(, קרינה ישירה / hPa) אטמוספרי, לחץ (m/s)דקתית מקסימלית 

 . )W/m²)גלובלית / מפוזרת 

( מדי גשם )כמות ועוצמה( 7קבלת, הצגת ושקלול נתונים משבעה ) 5.14.16

המותקנים בערד, מצדה, כרמל,  הר עמשה,  כפר הנוקדים  אתר 

 פסולת אפעה )מישור רותם(. 

( מערכות מכ"ם גשם בערד 2קבלת, הצגת ושקלול נתונים משתי ) 5.14.17

 וגילת 

, הצגת ושקלול נתונים אקלימיים ממערכות השירות קבלת 5.14.18

כולל התראות על סערות רוח חזקות מהמזרח ועל  -המטאורולוגי 

 סופות גשם ושיטפונות חזקים בוואדיות מהמערב.

 .יחידות מדידה, תחום מדידה, דיוק מדידה 5.14.19

)קידוח, מקבעים, קוטר  לפיאזומטריםאופן התקנה "קומפלט"  5.14.20

 ה / סוג צנרת, חומרי מילוי, יציקה וכיוצ"ב(מוביל-קידוח, צנרת

 .עמידה בתנאי סביבה )כולל נקודת תקשורת מקומית( 5.14.21

יכולת מובנית מבוזרת או מרכזית לניטור סטטוס ודיאגנוסטיקה של  5.14.22

 ., מגע יבש, איכות נתונים, אחרSNMPהגלאי / מד על בסיס 

 .יכולת קביעת מחזורי דגימה ומיצוע נתונים )מבוזר, מרכזי( 5.14.23

 :"ס טמ/ מדידים ואמצעי  אנרגיה לאתרי גלאים מקורות 5.15

. על המציע לפרט עבור סוג מכל Outdoor ציוד להפעלת האנרגיה מקור קביעת

להלן כולל מפרט  מהרשימהסוגי הציוד השונים את מקור האנרגיה הנבחר/ים 

טכני, אורך חיים, אופן החלפה / טעינה, עמידה בתנאי סביבה וכיוצ"ב ושיקולי 

 הבחירה:

 מקור חשמל קבוע 5.15.1

5.15.2 UPS מקומי 

 מצברים חיצוניים 5.15.3

 סוללות אינטגראליות מתכלות  / נטענות 5.15.4

גודל לוח סולארי, מערכת מטען ומצבר, נצילות,  - PVמקור סולארי  5.15.5

 לאטימות IP,עמידה בתנאי סביבה ורמת  A/hמשך חיי סוללה, הספק 
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 :CCTVאמצעי תצפית טמ"ס  5.16

כהשלמה למערך  (CCTV)מערכת הניטור תכלול מצלמות טמ"ס   5.16.1

הגלאים. המצלמות יותקנו מול אזורים המוגדרים כקריטיים 

ל"גורמים , )קריטיים: אלמנטים הקשורים ל"גורמי הסיכון"

כגון: בתי מלון, סוללות חופיות, כביש  (ההגנהלמרכיבי  המאוימים",

 (Dewatering)משאבות השפלה אזור, ערוצי נחלים וואדיות, 90

 100%וכיוצ"ב. רמת הכיסוי הכוללת לאזורים קריטיים תהיה של 

 לפחות.   120º( בגזרת צפייה של עד 15%)כולל חפיפה של עד 

באחריות המציע הגדרת כיסוי לאזורי ערוצי נחלים וואדיות העשויים  5.16.2

ה וניטור ע"י אמצעי הטמ"ס יניתנים לצפיה ושיטפונותלגרום להצפות 

 בתחומי גבולות הגזרה של החברה או המקושרים לגבולות אלו.

 .לעיל( 5.15מקורות אנרגיה לטמ"ס )ראה:  5.16.3

ניתוח והצגת  -חדר המידע בהתייחס למסמך "גבולות גזרה" ב 5.16.4

הפריסה המוצעת ונקודות ההתקנה מול אתרים, פוליגונים סגורים 

 ומתוחמים ו/או אזור פתוח )כגון קו חוף(.

 בתצורת PTZההצעה תכלול פריסה והתקנה של מצלמות טמ"ס  5.16.5

Dome  אוTube  ( "ביסוס, כולל כבילה, תורן, על בסיס "קומפלט

מקבע מצלמה, קישור והגדרה למערכת מרכזית, תקשורת, אספקת 

 מתח וכיוצ"ב(. 

 בהצעה ייכלל דגם, יצרן ומספר קטלוגי.  5.16.6

וטווח  PTZונעות מצלמות הניטור תהיינה מצלמות יום / לילה, ממ 5.16.7

בפרוטוקול   IP-FHD  ,WDR ,CMOSק"מ ,  2צילום יעיל של לפחות 

-ו 0.1Lux @ 30 IRE, צבע    ONVIFתואם  H.264הזרמת וידאו 

0.01@30 IRE 30, זום אופטי של  בן/ל חורעבור שX  לפחות, זום

. אחריות יצרן IPv4 & IPv6 -ב תמיכהלפחות,  X10דיגיטלי של 

 שנים לפחות. 3מקורית של 

יאושר ציוד טמ"ס של יצרנים ממערב אירופה, צפון אמריקה, יפן  5.16.8

 בלבד אשר להם נציגות בארץ כולל מעבדת שירות. 

המציע יתייחס לדגם המצלמות המוצע כולל מספר קטלוגי, עדשה  5.16.9

 ואורך מוקד ומקבע. 

מצלמות המוצעת כמות רישיונות במערכת תהייה עבור כמות ה 5.16.10

 מובנית. 50%בתוספת 

תצוגת מצלמות הטמ"ס תהייה על מסך של תחנת עבודה נפרדת עם  5.16.11

למסך חיצוני. להלן מפרט מינימום  HDMI, DVIאפשרות ייצוא 

,                          16X9, יחס  24לתחנת עבודה לטמ"ס: גודל מסך "

1920X1080 HD 75-מינימום בHz  5, זמן תגובהms ,  בהירות גבוהה

. מחשב תחנת עבודה  DVI, HDMI,ממשקי חיבור  250cd/m²-מ

, מערכת הפעלה:  Intel core i7-5XXX Quad-Coreטמ"ס: מעבד

Windows 10, 64 Bit :8, זיכרוןGB DDR3 :כונן קשיח לנתונים ,

mailto:ו-0.01@30
mailto:ו-0.01@30
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2TB  לפחות ,מאיץ גרפי בעל זיכרון ייעודי בנפחGB2 חיבורי ,

USB:2 X USB-3.0 ,2 X 0.USB-2. 

וירטואלי בעמדת המפעיל הכולל  Joystickתתבצע ע"י  PTZשליטת  5.16.12

את שושנת הרוחות. המערכת תתמוך בהקצאת שמות למצלמה, 

-ו Homeתצוגת זוויות הצבעה באזימוט והגבהה וכן הגדרת מצבי 

Presets  כמו כן תסופק יחידת .Joystick .ידנית אחת 

 NVRמרכזית ע"י במערכת ה  On-Lineהקלטת המצלמות תתבצע  5.16.13

האינטגרלית. משך זמן הקלטה  RAID-עצמאי או כחלק ממערכת ה

On-Line  יום ויכלול את שם/ מספר המצלמה ו 14יהיה-Time 

Stampההקלטה במקסימום רזולוציה ו .-FPSתיתמך יכולת שמירת .  

 .  (Snap Shot)תמונה בודדת 

לאים לגלאי / קבוצת ג Preset-תיתמך אפשרות קישור מצלמה ו 5.16.14

והקפצת תמונה אל מסך תחנת העבודה במקרה של קבלת אתראה על 

 אירוע.

 :איסוף נתוני גלאים 5.17

 התייחסותאופן איסוף נתוני הגלאים וריכוזם ככל שיידרש במערכת המרכזית. 

 :כגון והקישור האיסוף למתודת תהיה

, מחשב נייד( לגלאים כולל דגם, Data Loggerציוד איסוף מקומי ) 5.17.1

 קטלוגי יצרן, מספר

 Tx /Rxכולל מפרט ציוד  Point To Pointניטור על בסיס מיקרוגל  5.17.2

המאושרים ע"י משרד התקשורת כולל  OMNIואנטנות כיווניות / 

 דגם, יצרן, מספר קטלוגי

מבוססת  IEEE802.11.xרשת איסוף אלחוטית אזורית על בסיס תקן  5.17.3

Node  מקומי בקישורStar  ו/או קישורMesh  כולל מפרט ציודTx 

/Rx  ואנטנות המאושרים ע"י משרד התקשורת כולל דגם, יצרן, מספר

 קטלוגי

או  IEC 60529,  60529לפי ת"י  IPעמידה בתנאי סביבה כולל רמת  5.17.4

 ש"ע.

 שניה לפחות./מטר 24במהירויות רוח של  414עמידה בת"י  5.17.5

מפרטי תרני ועמודי תקשורת )מבנה, מתאמי אנטנות, קיבוע / ביסוס  5.17.6

 וכיוצ"ב(

 (Layer 2 / Layer 3י קצה מוקשחים ככל שיידרש ) מתג 5.17.7

 CAT6/7כבילה אופטית,  5.17.8

 RS232   /RS485, מתמרים אנאלוגיים, GBICמודמים,  5.17.9

מערכת ניהול וניטור תקשורת כולל יכולת מובנית מבוזרת או מרכזית  5.17.10

,  RS232  ,RS485, מגע יבש, SNMPלניטור סטטוס הגלאים על בסיס 

 .אחר
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 :םלאיסוף ועיבוד נתוניתוכנה מרכזית  5.18

בוד נתוני גלאים ומדידים לאיסוף ועי Engine-תוכנת מדף מוכחת ות 5.18.1

או  Structural Health Monitoring System (SHMS)-בתחום ה

מערכת שוות ערך העונה לדרישות המכרז ואשר מופעלת ומתוחזקת 

השנים האחרונות  5פרויקטים בארץ או בעולם במהלך  3בלפחות 

למטרות איסוף ועיבוד נתונים דומות או זהות למתודולוגיה הנדרשת. 

סר ספק יובהר כי למעט שינויי קונפיגורציה והתאמות נדרשות למען ה

לא תאושר תוכנה שאיננה תוכנת מדף מוכרת וידועה כמפורט לעיל 

והמסתמכת על פיתוח אשר יבוצע ע"י המציע. יובהר כי על המציע 

להמציא אישורי יצרן מקורי לתאימות המערכת והמתודולוגיה 

 המוצעת לדרישות

גלאים, כמות מצלמות כמות משתמשי קצה, רישוי המערכת )כמות  5.18.2

 כמות תחנות עבודה וכיוצ"ב(

ייבוא לנתונים היסטוריים טבלאיים, תצ"אות, מפות, שרטוטים  5.18.3

לגלאי, קידוח ליתולוגי, דו"חות מעבדה,  Hyper Link-וקישורם ב

יכולת  של החברה, נתונים מממשקים חיצוניים וכיוצ"ב. GISמערכת 

ייבוא ושילוב נתונים היסטוריים וייצור דו"חות חדשים בחיתוך עפ"י 

דרישה. ייבוא יתבצע ממערך האחסון האינטגראלי, מטייפ ,מדיית 

וכיוצ"ב. יובהר כי על המערכת לתמוך באופן  SSDגיבוי אופטית, כונן 

 On Line ,Off)לנתונים היסטוריים  Data Base Rollback-מלא ב

Line). 

 Anti -Aliasing רת פרמטרים לאיסוף נתונים כולל מסנניהגד 5.18.4

לקביעת רוחב סרט לדגימה / יכולת בחירת קצב דגימה במידה ונעשה 

 ( לנתוני גלאים. 50Hz, 100Hz)כגון  Digitizer-שימוש ב

הגדרת פרמטרים למיצוע נתונים למחזורי דגימה אוטומטיים לגלאים  5.18.5

 Digital Artifactפיאזומטריים, מדי ספיקה וזרימה וכיוצ"ב למניעת 

Error .בתהליך הדגימה ועיבוד הנתונים 

הזנת ו/או יצירת גרפי כיול מרכזיים לתיקון סטיות לינאריות, סטיות  5.18.6

   וכיוצ"ב. Ambientעקב שינויי טמפרטורת 

שליטה ובקרה: המערכת תכלול מודול עצמאי המאפשר  5.18.7

 בסיסית כמפורט להלן:  SCADAיכולת

בסיסי למערכת המבוקרת / מנוטרת כגון מצב  HMIהצגת  5.18.7.1

  משאבות )מופעל / מופסק(, נתוני ספיקה וכיוצ"ב:

)כדוגמת מערכות מבוססות  SCADAקישור למערכות  5.18.7.2

WinCC לנתוני )I/O כדוגמת  נתוני סנסורים ממערכות(

דגם  PLCשל מי"ה המבוססת על בקרי  SCADA-מערכת ה

S7-417H  מתוצרתSiemens).  

)כגון קישור מגעים יבשים  PLCמבוססת  SCADAקישור  5.18.7.3

Dry Contact)  למערכות השפלה(Dewatering)  בעין בוקק
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. ובחמי זוהר )מערכת אלקו(  Smet-GWT)מערכת מתוצרת

 . .עם אפשרות הרחבה( I/Oערוצי  Default – 16)נתון 

או  Dry Contact I/Oמגע יבש  SCADAקישור  5.18.7.4

דרך מתמרים   Profibus / Modbusבפרוטוקולי

 תעשייתיים.

הקמת והגדרת קשרים לוגיים בתא שטח תחום בפוליגון לגלאים  5.18.8

 .במתחם מוגדר לנתונים

מימדית ותלת מימדית של נתוני גלאים באזור / -הצגה ועיבוד דו 5.18.9

בבסיס  BI-ו  Trend Analysisטח מוגדר וביצוע ש-פוליגון/ תא

המידע על נתונים היסטוריים ועכשוויים כולל השוואה למדדים 

 מוגדרים. 

ייצוג נתונים מעובדים עפ"י מאפיינים נבחרים >פרמטר< כגון סוג  5.18.10

, מפלסי מי תהום ושכבות מלח, ייבוא גיאוטכנייםנתון, מאפיינים 

יס המידע של נתוני הגלאים נתוני קידוח ומעבדה, קישורם לבס

  .וכיוצ"ב

 וכיוצ"ב. Graph, Bar Chart, 360º Radar Displayהצגה של  5.18.11

הצגה בשכבות עפ"י מאפיינים כדוגמת: מפה, תצ"א, אורטופוטו,  5.18.12

מרמת המפה  Drill Downצילומי לווין, מיקומי גלאים, סוגי גלאים, 

תצ"א לנתוני גלאי בודד או קבוצת גלאים וקידוחים לניטור שכבות  /

 וכיוצ"ב.

 ,קלציום :בדיקות מעבדה )כדוגמתמקישור ושקלול לוגי לנתוני יונים  5.18.13

 ,ברום ,ניטראט ,ביקרבונט ,סולפאט ,כלור ,אשלגן ,נתרן ,מגנזיום

סטרונציום, אחר עפ"י ריכוזים( ובחירת מאפיינים אזוריים 

 .>פרמטר< וכיוצ"ב

 יסודות מפלס הפרש לפי סיכון קליטת והצגת דו"חות בחתכי רמות 5.18.14

ותמלחות עפ"י מאפייני צבע )לרמות קריטיות( והפרשי מפלס ו/או 

 .עלייה קפילארית וקישורם לנתוני גלאי בודד או קבוצת גלאים

יכולת עיבוד מתמטית לחישובים סטטיסטיים והצגת נתוני חציון,  5.18.15

 .וכיוצ"ב והתאמתן לצורכי המכרז עפ"י שיקולי המציעסטיית תקן 

שקלול ועיבוד נתונים בהתייחס לחתכים, יחידות ותכונות   5.18.16

סטרטיגרפיים בפוליגונים אופקיים ו, הידרולוגיים גיאוטכניים

 וחתכים אנכיים בהתייחס לעומק מדידה ונתוני גלאים.

מק גלאים ייבוא נתוני קידוחים וביצוע השוואת מדידות בהתייחס לעו 5.18.17

  .ומאפיינים

חישובים במודל סטטיסטי להסתברות אירוע הצפה ל מובנית יכולת 5.18.18

הכולל ארוזיה על בסיס עיבוד ושקלול נתוני גלאים ונתוני סוללות 

חופיות בשקלול עם נתונים מטאורולוגיים מהשמ"ט, נתונים 

 סיסמיים, נתונים מטאורולוגיים ממכ"ם גשם וכיוצ"ב.
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:תחנת סדום( כגוןם והיסטוריים מהשמ"ט )קליטת נתונים עדכניי 5.18.19

והזנתם לבסיס המידע )ממשק ישיר ו/או אינטרנטי בפורמט כדוגמת 

HTML, XML. 

סיסמית ודו"חות  רפרקציה / יבוא וקליטת דו"חות רפלקציה 5.18.20

גיאוסטטיסטיים וקישורם למפות, תצ"א, מיקומי גלאים ומודול 

 חיזוי הצפות.

 :ממשקים מערכתיים 5.19

 תתממשק למערכות חיצוניות לצורך קבלה, רישוםמערכת הניטור  5.19.1

 של החברה ואחרים כמפורט להלן.  ותצפיות מדידות נתוני של ועיבוד

על המציע להציג את מתודת ההקמה וההתאמה ויכולות מובנות  5.19.2

במערכת המוצעת כולל תמיכה בנתונים המתקבלים באופן ממוכן ו/או 

ת הניטור לממשקים בדו"חות טבלאיים וייבואם לבסיס המידע במערכ

 הבאים:

 5מערך התפעול, השליטה והבקרה של מי"ה לבריכה  5.19.2.1

 Profibus התומכת בפרוטוקולי  SCADAמבוסס מערכת 

Modbus- ממשק ממוכן. 

 .ממשק ממוכן -המטאורולוגי  השרות 5.19.2.2

  .ממשק ממוכן -האזורית  הניקוז רשות 5.19.2.3

 .קבלת דו"חות -הגיאולוגי  המכון 5.19.2.4

 .קבלת דו"חות -הגיאופיזי במכון  הסיסמולוגי האגף 5.19.2.5

 .ממשק ממוכן -מכ"ם גשם )ערד וגילת(  5.19.2.6

תמר  האזורית המועצה של הממוחשבת התחזוקה מערכת 5.19.2.7

 .ממשק ממוכן -

ומערכת  Adminשל החברה הכולל מערך  ERPמערך  5.19.2.8

GIS - ממשק ממוכן. 

 .Smet-GWTשל  השפלה מערך 5.19.2.9

 .אלקו של השפלה מרכיבי מערך 5.19.2.10

או  ICD ,APIאו לחילופין  Open Systemממשקים יהיו על בסיס  5.19.3

 פרוטוקול מוגדרים.

 CFE)) Customerממשקים למערכות של החברה יהיו על בסיס  5.19.4

Furnished Equipment . 

5.19.5  Interface Control Document (ICD)  באחריות המציע מול המערך

בצד המערכת  APIהממושק. באחריות המציע פיתוח והקמת ממשק / 

 המרכזית. 

יכללו התייחסות בשלב התכנון המפורט ככל שיידרש  ICDמסמכי  5.19.6

עבור  תיאור כללי של הממשק, הגדרות שכבות פיסיות ולוגיות כולל 

OSI (Open System Interconnection) , פרוטוקולים ומבנה יחידות

 (Message Format)מידע ושדות מידע, מבנה סוגי הקלט/פלט 

 Hand Shake-המועברים בממשק כולל תעבורת ו
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Acknowledgement /Heart Beat , הליך הקמת ערוץ הממשק

(Connect Phase)הליך סגירת ערוץ הממשק , (Disconnect Phase) ,

 דיאגנוסטיקה כולל לוגים, טבלאות בקרה וניטור.

 :אתראות אירועים 5.20

 או בדיד באופן אשר מנוטרים פרמטרים של אוסף -"פעילות חריגה"  5.20.1

 .להלן כמפורט אירוע על להתראה בסיס יוצר מוכלל

אירוע יוגדר ככל "פעילות חריגה" הנובעת מנתוני גלאים / מדים ו/או  5.20.2

 Keyופרמטרי  Work Flowהזנת נתונים ידנית מול הגדרות 

Performance Indicators (KPI)  וחציית ספים משוקללים או בדידים

)טריגרים( ו/או קבלת דו"חות מגורמי חוץ ממושקים המחייבת 

 התראה לגורם ממונה בחברה ו/או גורמי חוץ מוגדרים. 

 HMIהקמת מודול ניהול אירועים ודיווחם כולל דוגמאות  תהליך 5.20.3

ואופן העברת האתראות )מסרון, דוא"ל, ויזואלי, קולי, פקסימיליה, 

 אחר(

פונקציונאליות נתמכת עם זיהוי / קבלת אירוע כולל הסימול  5.20.4

המתאים על מסכי התפעול, הצגת מיקום גיאוגרפי / תצ"א / תמונת 

 טמ"ס מקושרת לאזור וכיוצ"ב.

, שליטה ובקרה של מספר אירועים בו  Logתמיכה בניהול, רשומות  5.20.5

 זמנית בגזרות שונות של אותו תא שטח, באותה גזרת כיסוי, בגזרות

 90, כביש 5שונות עבור אזור בתי המלון, סוללות חופיות, בריכה 

התומך בהצגת  HMIוכיוצ"ב עפ"י הגדרות עדיפות ומורכבות וכן 

 סימבולים שונים עפ"י רמת צבע וצורה בהתאם למאפייני האירוע. 

תמיכה בהצגת אירועים על פי שכבות נבחרות לפי בחירת מפעיל ו/או  5.20.6

 עפ"י תרחיש מוגדר מראש.

הקמת כרטיס אירוע הכולל שדות מידע מוגדרים מראש וכן רשימות  5.20.7

המוזנות מטבלאות המערכת ואשר  List of Values (LoV)נגללות 

 ניתנות לעדכון ע"י מנהל המערכת ו/או מפעיל.

 Time Stampרשומות כרטיס ניהול אירוע כגון: מספר אירוע ייחודי,  5.20.8

ם, דיווח חיצוני, דיווח , מקור ההתראה )מערכת ניטור, גלאים / מדי

פנימי, אחר(, סיבה / אבחנה ראשונית של הגורם לאירוע, גורמים 

ליידוע / פעולה, נזקים מדווחים )כגון: נפש, תשתיות, מבנים, ציוד, 

 סוללות חופיות וכיוצ"ב(. 

של גלאים / מדידים / מצלמות טמ"ס  מידיתהקפצה אוטומטית  5.20.9

 סביב אזור התראה.הקשורים לאירוע כולל מרכוז אוטומטי 

 מתודה לפורמט דו"ח אירוע ונתונים מקושרים. 5.20.10

 ותנאי סביבה: תשתיות 5.21

מסדים, פנלי גישור וניתוב, סיבים אופטיים וכבילת נחושת.  פירוט 5.21.1

עם הגנות כנגד ברקים  PDU(, יחידות Patch Panelפנלי ניתוב )

 וקפיצות מתח.
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 -ו Outdoor, הארקות לציוד UPSתכנון מתחי הפעלה ומערכת  5.21.2

Indoor. 

הגנות בפני סערות ברקים וקפיצות מתח לאספקת חשמל ותקשורת  5.21.3

 .Outdoorוציוד  Indoorנתונים במערכת מרכזית 

, EN 62262, 60529לפי ת"י  IPתכנון ובחירת ציוד כולל רמת  5.21.4

ותקנים ישראליים   Outdoorבהתייחס לתנאי סביבה קיצוניים לציוד 

 Outdoorתנאי הסביבה לציוד וישימים. או בינלאומיים רלוונטיים 

לעמידה מלאה בכל  ים"ט המחמירשמ נתונייוגדרו עפ"י הדרישה / 

בציוד התואם תקנים  להשתמש)ניתן  המלח-תנאי הסביבה באזור ים

חלופיים ובלבד שתקנים אלו הינם בינלאומיים ומאושרים ע"י גופי 

 תקינה המאושרים ע"י מכון התקנים הישראלי(:

 IEC 60068-2טמפרטורות קיצון לפי ת"י ישים או  5.21.4.1

 IEC 60068-2לחות יחסית )ללא עיבוי( לפי ת"י ישים או  5.21.4.2

 .NFPA 780,  11חלק  61643, ת"י 1173ברקים לפי ת"י  5.21.4.3

 61000, ת"י 961לפי ת"י  EMCתאימות אלקטרומגנטית  5.21.4.4

 .3.3חלק 

-IEC61340,  5.1חלק  61340לפי ת"י  ESDחשמל סטטי  5.21.4.5

5-1. 

)מהירות רוח  414מהירות רוח ומשבים לפי ת"י  5.21.4.6

 .מ/ש( 24מינימאלית של 

אווירת מי מלח וקורוזיביות / שיתוך לפי ת"י ישים או  5.21.4.7

, IEC 60068-2 ,ASTM B117 ,ISO 9227תקנים כגון 

ASTM G85  ,ASTM G112 וכיוצ"ב.  

 .IEC 60068-2גשם / טבילה לפי ת"י ישים או   5.21.4.8

 .IEC 62262ים או רעידות והלמים לפי ת"י יש 5.21.4.9

שיידרש )בהתייחס לתקנים והנחיות ישימות  ככלתרנים לתקשורת  5.21.5

תשתיות תקשורת, מפרט כללי  - 18משרדי פרק -כגון: מפרט כללי בין

  .מתקני פלדה נושאי אנטנות וציוד ייעודי אחר(  67משרדי פרק -בין

סיבים אופטיים )קנים, כבלים אופטיים, גובים( ל Outdoorתשתיות  5.21.6

 .במידה ונדרש

 מארזי ציוד ותיבות חיבורים לגלאים וציוד קצה. 5.21.7

 

השלמת שלב  –י ביצוע לאחר בחירת זוכה שלב –המשך השירותים הנדרשים  6

 פערים ותכנון מפורט

 במסגרת שלב זה יידרש הזוכה:

להשלים הפערים בין מסמכי המתודולוגיה, האפיון והתכנון המפורט שהגיש  6.1

 וזאת בהתאם לצרכי החברה. בשלב הגשת ההצעות במכרז, 
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הכנת מדריך מפורט לתפעול ותחזוקה של המערך, כולל נהלי עבודה וכללים  6.2

כתובים של מרכיבי הליבה )אופן ביצוע תהליכי העבודה, דיווח, הפצה, קבלת 

החלטות, מבנה דוחות והכנתם, ממשקי עבודה ויחסי גומלין, בקרה ומעקב 

רת לוחות זמנים כל זאת כנגזר מהמתודולוגיה ובהתבססות על ארכיטקטו

 המערך(. 

 הגדרת מבני הדוחות שניתן להפיק ממערך הניטור והבקרה. 6.3

 הכנת תוכנית הדרכה לגורמים שיוגדרו על ידי החברה. 6.4

 הכנת תוכנית למבחני קבלה. 6.5

 הכנת תוכנית מפורטת לשלבי העבודה הבאים. 6.6

שלב זה יסתיים עם אישור החברה כי מסמך המתודולוגיה, אפיון ותכנון מפורט 

 לשביעות רצון החברה.הושלם 

 יום. 90שלב זה יחל עם החתימה על ההסכם ויושלם על ידי הזוכה תוך 

יובהר כי הזוכה לא יהא זכאי לתוספת לתמורה בגין שינויים ו/או התאמות שייעשו 

 במסגרת שלב זה.

 

 ,אספקהשלב  -שלבי ביצוע לאחר בחירת זוכה  –המשך השירותים הנדרשים  7

 התקנה והרצה  

שלב השלמת הפערים הזוכה יספק ויתקין את כלל המערך לרבות כלל  עם סיום

פרטי החומרה, התוכנה והאביזרים הן במשרדי החברה והן במקומות הרלוונטיים 

הרצה למערך הניטור והבקרה,  לאחר השלמת ההתקנה יבצע הזוכה .בשטח עצמו

רגיל  אשר במהלכה יופעל מערך הניטור והבקרה במתכונת מלאה של נוהל עבודה

 בשימוש בחברה. 

 כחלק משלב זה על הזוכה לספק:

תיעוד יצרן מפורט של כלל מרכיבי החומרה, תוכנה וציוד, כולל תיעוד  7.1

 התקנות.

 תיעוד הפיתוחים והשינויים אם נעשו כאלה באופן מיוחד עבור החברה. 7.2

במידה ובמהלך בדיקות ההרצה תמצא החברה שמערך הניטור והבקרה או אחד 

חלקיו אינו עונה לכל דרישותיה, יבצע הזוכה את כל הנדרש להתאמת ממרכיביו ו

 מערך הניטור והבקרה לדרישות החברה. 

שלב זה יחל עם סיום שלב השלמת הפערים ויושלם עם אישור החברה לתקינות 

יום כאשר על הספק  140הרצת מערך הניטור והבקרה לשביעות רצונה ולא יותר מ 

 יום ממועד תחילת שלב ההתקנה וההרצה.  80תוך להתחיל בביצוע הרצת המערך 

יום( כולל את פרק הזמן שיידרש  140למען הסר ספק מובהר כי פרק הזמן האמור )

 לזוכה, ככל שיידרש, לשם תיקון ליקויים שיתגלו במהלך הרצת המערך. 
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הדרכה  ישלב -שלבי ביצוע לאחר בחירת זוכה  –המשך השירותים הנדרשים  8

 והטמעה

במסגרת ההדרכה ישלים הזוכה את הכשרת הגורמים עליהם תורה החברה  8.1

אשר יידרשו להפעיל ולתפעל את מערך הניטור והבקרה והמערכת הממוכנת. 

תכלית ההכשרה היא לאפשר לגורמים כאמור, לנהל ולהפעיל את מערך 

הניטור והבקרה באופן עצמאי לחלוטין לרבות הפעלת הגורמים ההנדסיים 

, הפקת דוחות, הכנסת נתונים וכל פונקציה אחרת; ביצוע והמקצועיים

פעולות תחזוקה בסיסיות וטיפול בבעיות שכיחות )מבלי לגרוע מאחריות 

 הספק למרכיב זה(. 

הזוכה יספק למשתמשים במערך הניטור והבקרה מטעם החברה שירותי  8.2

נספח הדרכה, ליווי וסיוע טכני, בהתאם למפורט בנספח ההדרכה שבהסכם )

 (. ח'

ההדרכות הראשונות תבוצענה בהתאם להנחיות החברה ובסמוך להפעלת  8.3

מערך הניטור והבקרה. הדרכות נוספות תבוצענה במידת הצורך, לאורך כל 

תקופת ההתקשרות, במקרים בהם יבוצעו שינוי, שדרוג, שיפור או פיתוח 

המשפיעים על אופן השימוש במערך הניטור והבקרה וכן במקרה של החלפה 

 הוספת משתמשים מטעם החברה, וכל זאת ללא תשלום תמורה נוספת. או 

ויסתיים עם  SATשלב זה יחל בתום שלב ההתקנה ולפני תחילת בדיקות  8.4

 אישור החברה להשלמת ההדרכות לשביעות רצונה.

 : בהצעתו לכלול המציע על 8.5

 תוכנית הדרכה וסילבוס למערכת המרכזית  8.5.1

גלאים / סנסורים / הצגת תוכנית ההדרכה וסילבוס למערך ה 8.5.2

 תקשורת

רמות התפעול וניתוח נתונים ודו"חות ע"י מהנדסים להתייחסות  8.5.3

 גיאוטכניים, הידרולוגיים, גיאופיזיקאים וכיוצ"ב

, תיקוני שבר PMהתייחסות לתחזוקה בכל הקשור לתחזוקה מונעת  8.5.4

RM  ותחזוקה מתוכננתSMדו"חות תחזוקה , 

 הדרכה ושיטת ההדרכהל תומךתיעוד  8.5.5

ואישור המערכת וימשך  SATשלב ההטמעה יתבצע לאחר סיום בדיקות  8.6

 שבועיים.
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תפעול, שלב  –שלבי ביצוע לאחר בחירת זוכה  –המשך השירותים הנדרשים  9
 אחריות ותחזוקה שוטפת

)שישים( חודשים  60הזוכה מתחייב לתקופת תפעול, אחריות ותחזוקה של  9.1

חריות והתחזוקה יהיה . בתקופת התפעול, האוההטמעה הרצהמתום שלב ה

הזוכה אחראי לתקינות כלל המערך, לתיקון ליקויים שיתגלו, למתן תמיכה 

טכנית למשתמשי החברה וכן לתחזוקה שוטפת של מערך הניטור והבקרה או 

חלקיו, בהתאם להוראות היצרן למרכיבים השונים, לסטנדרטים מקובלים, 

ות את כלל המרכיבים ולהוראות החברה. התפעול, האחריות והתחזוקה כולל

ללא יוצא דופן, לרבות חומרה, תוכנה, מדידים, גלאים וכיו"ב. במידה ולא 

 ניתן לתקנם, החלפתם.

במסגרת תקופת האחריות והתחזוקה הזוכה יהיה אחראי לתקינות וזמינות  9.2

 . מרכיביו כל על הניטור מערךמלאה ורציפה של 

ד בארץ ובאתר ההתקנות באחריות הזוכה  אספקה וזמינות חלקי חילוף וציו 9.3

לאורך כל  SLA-המערכות ועמידה ב ואיכותככל שיידרש להבטחת זמינות 

כולל שירותים ע"י צד ג'  וחוזי  Total Riskתקופת האחריות על בסיס 

 בארץ ובחו"ל כולל קבלני משנה מטעם הזוכה. OEMהתקשרות 

במסגרת תקופת האחריות המציע  יהא אחראי ללא סייג או מגבלה לבצע  9.4

 . Latent Defectתיקונים ושיפורים נדרשים על חשבונו  לכל מקרה של 

בתקופת האחריות מתחייב הזוכה    להחליף בציוד חדש ולהתקין על חשבונו,  9.5

ות כולל רכיבים, נסיעות ושעות עבודה, כל פריט ורכיב פגום ממרכיבי המערכ

אשר באחריותו, כולל אך לא מוגבל לחמרה, תוכנה יישומית, קושחה, תוכנות 

מדף, בסיסי נתונים, תקשורת, גלאים ומדידים ויחידות קצה, ממשקים 

 ותשתיות.

דיווחי כשלים, תקלות וזמינות מערכות בתקופת ההקמה ובתקופת התחזוקה  9.6

משלימים לדיווחי  . יובהר כי דיווחים אלו הינםNCRידווחו וינוהלו במערכת 

 .Logסטטוס ודיאגנוסטיקה ורשומות 

שדרוגים מתחייבים ו/או שדרוג גרסאות תוכנה יישומית ותיקוני כל אחד  9.7

ממרכיבי המערכות )כגון חומרה, תוכנה , קושחה וכדומה( וכן עדכוני רישוי 

ו/או עדכוני אנטי וירוס ו/או מערכות הפעלה ו/או בסיסי מידע המוגדרים ע"י 

והכלולים במערכת, יבוצעו במהלך כל תקופת  OEMו/או ספקי  הזוכה

 האחריות ע"י הזוכה ללא תוספת עלות לחברה. 

עובדי הזוכה וקבלני משנה מטעמו, אשר יעסקו במתן שירותי האחריות  9.8

 והתחזוקה יהיו בעלי ידע, הכשרה, הסמכה וניסיון מוכח במערכת.
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בתקופת  NCRיובהר כי כל היבטי הבטחת האיכות, בקרת תצורה וניהול  9.9

 ההקמה יהיו ישימים במלואם בתקופת האחריות והתחזוקה.

והמתקנים שהותקנו  Monitoring-הזוכה יהיה אחראי לתחזוקת מערכת ה 9.10

על ידו ועל ידי קבלני המשנה מטעמו במשך כל התקופה הכוללת כולל תיקון 

תחזוקה מונעת ומתוכננת, לרבות כל העבודה,  תקלות ובצוע עבודות

 החלקים, החומרים וחומרי העזר לרבות מתכלים. 

אחריות הזוכה בתקופת האחריות והתחזוקה הינה כמינימום בהיבטים  9.11

 הבאים:

כלל מרכיבי המערכת אשר נמסרו ואושרו על ידי החברה בתום  9.11.1

תקופת ההרצה וההטמעה )חומרת מדף, תוכנות מדף, קושחה, 

כנות יישומיות, ממשקים חיצוניים ופנימיים, מערכות הפעלה, תו

בסיסי מידע, גלאים ומדידים, תקשורת, תשתיות לסוגיהן, עבודות 

 הנדסה אזרחית וכיוצ"ב(.

כלל השינויים והשיפורים אשר נמסרו לחברה והוכללו במערכת בין  9.11.2

עפ"י דרישת חברה או ייזום הזוכה ובין אם כפועל יוצא מצורך 

, תחזוקתי, שיחלוף, שדרוג, עדכון גרסאות חומרה ותוכנה, תפעולי

 קושחה וכיוצ"ב.

 אינטגרציה כלל מערכתית. 9.11.3

 כנדרש בדרישות הזמינות. (Availability)זמינות  9.11.4

 מוגדרים.  SLA-עמידה בזמני תגובה ו 9.11.5

תחזוקה ושירותי תחזוקה נלווים יכללו אך לא יוגבלו לעמידה בדרישות  9.12

הבטחת איכות, בקרת תצורה, הדרכות, שינויים השירות, ניהול, פיקוח, 

ושיפורים, שדרוגים והתאמות, שיחלוף, תיקון ליקויים, חלפים, תיעוד 

 .  וכיוצ"ב

כלל שירותי האחריות והתחזוקה ינוהלו במערכת רישום ממוכנת הכוללת את  9.13

. לחברה תהייה נגישות מלאה למערכת   NCRכל פרטי אירוע תחזוקה ו/או 

 .NCRל ודיווח פעולות התחזוקה כולל יכולת פתיחת רשומות הרישום, ניהו

באחריות הזוכה זמינות חלקי חילוף וציוד בארץ ובאתר החברה. באחריות  9.14

הצגת ניתוח פרטני ורשימות חד ערכיות  של חלקי חילוף להבטחת  הזוכה  

זמינות כנדרש. באחריות הזוכה   הצטיידות בכמויות ורמות המלאי 

 . SLA-ה מלאה בדרישות ההמתחייבות לעמיד
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במקרה של רכש של חלקים וציוד נוסף עפ"י הנחיית החברה, התמחור יתבסס  9.15

 .  15%בניכוי   OEMהפורמאלי של היצרן / Retail-על מחיר ה

במקרה של עבודות תשתית נוספות והתקנות עפ"י הנחיית החברה, תמחור  9.16

היה על בסיס הציוד יהיה כמפורט לעיל ותמחור עבודות הנדסה אזרחית י

 . 20%מחירון "דקל" בהנחה של 

במקרה של עבודות הנדסה )מערכות מידע( נוספות והתקנות עפ"י הנחיית  9.17

החברה, תמחור עבודות ההנדסה יהיה על בסיס מחירון שעת עבודה עפ"י 

 . 20%תעריף חשכ"ל העדכני בהנחה של 

ת, אחת לרבעון מיום תחילת תקופת התחזוקה ועד תום תקופת ההתקשרו 9.18

ולא יאוחר מהשבוע הקלנדרי הראשון בכל רבעון, יגיש הזוכה   לאישור חברה 

 תכנית עבודה ולוח זמנים מפורטים לתחזוקה )מונעת ומחזורית(.

, זמן Availabilityאחת לרבעון יגיש הזוכה דו"ח מפורט המתייחס לזמינות  9.19

 . MTTRוכן זמן תיקון ממוצע  MTBFממוצע בין תקלות 

התחזוקה בתקופת האחריות ומעבר לה יכללו את כל הנדרש להבטחת שירותי  9.20

 :Monitoring-זמינות תפעולית, פונקציונאלית וביצועים של מערכת ה

שוטפת לכל  Preventive Maintenance (PM)תחזוקה מונעת  9.20.1

בשלב מרכיב במערכת ודרישות התחזוקה אותן הגדיר הזוכה   

כולל עמידה בכל דרישות הזמינות התכנון המפורט והשלמת הפערים 

המבצעית והתפעולית. לעניין זה יוגדר מרכיב כתשתית, חומרה, 

גלאים / תוכנה יישומית, תוכנת מדף, קושחה, ממשקים, תקשורת, 

 תשתיות תומכות וכיוצ"ב.מדידים, 

לכל  Remedial Maintenance (RM)תחזוקה ואחזקת שבר  9.20.2

יב ודרישות התחזוקה מרכיב במערכת במקרה של תקלה לכל מרכ

אותן הגדיר המציע   כולל עמידה בכל דרישות הזמינות המבצעית 

והתפעולית. לעניין זה יוגדר מרכיב כתשתית, חומרה, תוכנה 

יישומית, תוכנת מדף, קושחה, ממשקים, תקשורת, גלאים / 

 מדידים, תשתיות תומכות וכיוצ"ב.

גזרת נ  Scheduled Maintenance  (SM)תחזוקה מתוכננת 9.20.3

והמוגדרת על בסיס תקופתי/מחזורי מראש, עם  PMמדרישות 

תאריכי יעד לכל מרכיב במערכת ודרישות התחזוקה אותן הגדיר 

הזוכה   כולל עמידה בכל דרישות הזמינות המבצעית והתפעולית. 

לעניין זה יוגדר מרכיב כתשתית, חומרה, תוכנה יישומית, תוכנת 

שתיות מדף, קושחה, ממשקים, תקשורת, גלאים / מדידים, ת

 תומכות וכיוצ"ב.
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, HMIתפעול שוטף של המערכת כולל שינויי קונפיגורציה, שינויי  9.20.4

 יצירה/שינוי תצורת דו"חות, עפ"י דרישות החברה.

בתקופה הכוללת, הזוכה   יחליף / יתקן כל פריט ומרכיב פגום  9.20.5

לתיקון /   Turn Around Timeבמרכיבי המערכת אשר סופקו.

וזמינות  SLA-וכה באופן שיבטיח עמידה בשיקום ציוד יוגדר ע"י הז

 המערכת.

שדרוגים מתחייבים ו/או שדרוג גרסאות תוכנה יישומית ותיקוני כל  9.20.6

אחד ממרכיבי המערכת )כגון חומרה, תוכנה, קושחה וכדומה( וכן 

עדכוני רישוי ו/או עדכוני אנטי וירוס ו/או מערכות הפעלה ו/או 

לולים במערכת, יבוצעו בסיסי מידע המוגדרים ע"י הזוכה   והכ

 במהלך כל תקופת התחזוקה באחריות הזוכה ללא תוספת עלות. 

דיווחי כשלים ותקלות ידווחו וינוהלו במערכת ממוכנת של הזוכה    9.20.7

 בהתייחס להיבטים הבאים:

 .  Logs-רשומות דיאגנוסטיקה ו 9.20.7.1

הודעה באמצעות טלפון )סלולרי או קווי( ע"י נציג החברה  9.20.7.2

ואשר נפתחה לה מספר קריאה ו/או הפועל מטעמה 

 .NCR-במערכת ה

הודעת דואר אלקטרוני לתיבת דואר אלקטרוני מוגדרת  9.20.7.3

מראש של הזוכה   באמצעות כל מציע שרות שלגביה לא 

התקבלה הודעה במכשיר השולח כי העברת ההודעה 

נכשלה )מועד הרישום של שליחת ההודעה במכשיר 

 השולח יחשב למועד קבלתה ע"י הזוכה(.

ר פקס למספר פקס מוגדר מראש שלגביו הודפסה שידו 9.20.7.4

בפקס השולח הודעה שהשידור הצליח )מועד הרישום של 

שליחת ההודעה במכשיר השולח יחשב למועד קבלתה ע"י 

 הזוכה  (.

באחריות הזוכה אחת לחודש להעביר דו"ח מפורט  9.20.7.5

המתייחס לכל התקלות שדווחו, פעילויות התחזוקה 

 ברמות השירות הנדרשות. שבוצעו וזמני תגובה ועמידה
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: כשל חומרה ו/או תוכנה ו/או תקלה משביתה / קריטית 9.20.7.6

תשתית המונעים עבודה של משתמשי המערכת, באחד או 

יותר מהתהליכים המרכזיים ו/או בגלאים / מדידים 

וביחידות קצה המוגדרות כקריטיים )קריטיים: אלמנטים 

הקשורים ל"גורמי הסיכון" ו/או ה"גורמים המאוימים" 

ידות כהגדרתם(, ממשק קריטי שאין לו גיבוי או שר

מובנית ו/או אתר המוגדר מראש כקריטי )כגון: סוללות 

, מערכת 90חופיות, בתי מלון, גשרים לאורך כביש 

, ממשק למי"ה וכיוצ"ב )קריטי: (Dewatering)השפלה 

אלמנטים הקשורים ל"גורמי הסיכון" ו/או ה"גורמים 

המאוימים" כהגדרתם(. הגדרות תקלות כמשביתות או 

יקול החברה. בתקלות משביתות מורכבות יהיו עפ"י ש

-קריטיות תחילת הטיפול המקומית ו/או בגישה מרחוק ב

VPN  שעות  4או אחר עפ"י הנחיות החברה תתבצע תוך

מקבלת קריאת השירות ועבודה רציפה עד לפתרון 

שעות מסיום יום   4 -נפתחה תקלה פחות מהתקלה. 

העבודה, והטיפול בתקלה לא הסתיים באותו יום עבודה, 

יסתיים הטיפול ביום העסקים הבא, ובכל מקרה באופן 

 .שעות עבודה במצטבר 4בו תיפתר התקלה תוך 

: כשל חומרה ו/או תוכנה ו/או תקלה משביתה חלקית 9.20.7.7

תקשורת ו/או תשתית המונעים עבודה בחלקים מסוימים 

במערכת אך עדיין מתאפשר תפקוד פונקציונאלי )כגון: 

גלאים באותו אתר(.  5גלאי אחד מושבת מתוך מערך של 

או  VPN-תחילת הטיפול המקומית ו/או בגישה מרחוק ב

שעות מקבלת  8אחר עפ"י הנחיות החברה תתבצע תוך 

קריאת השירות ועבודה רציפה עד לפתרון התקלה. 

במקרה ופתיחת קריאה )באופן מקוון, ככל ויתאפשר( 

הייתה מחוץ לשעות הפעילות של החברה, השלמת הטיפול 

- Next Business Dayם העבודה העוקב  תעשה ביו

NBD. 
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: כשל חומרה ו/או תוכנה ו/או תשתית תקלה לא משביתה 9.20.7.8

אשר אינם מונעים עבודה בחלקים מסוימים במערכת 

ומאפשרים תפקוד פונקציונאלי מחד אך המחייבים תיקון 

טיפול מאידך. תחילת הטיפול המקומית ו/או בגישה  /

ות החברה תתבצע תוך או אחר עפ"י הנחי VPN-מרחוק ב

שעות מקבלת קריאת השירות ועבודה רציפה עד  48

לפתרון התקלה. במקרה ופתיחת קריאה )באופן מקוון, 

ככל ויתאפשר( הייתה מחוץ לשעות הפעילות של החברה, 

 Next-העוקב      התחלת הטיפול תעשה ביום העבודה 

Business Day -NBD. 

הרגיל הינו בימים א' עד ה' בין זמני מתן השירות : יום העבודה  9.20.8

. תקלות משביתות קריטיות תטופלנה בכל 18:00עד  08:00השעות 

ימות השבוע ובכל שעות היממה ללא קשר להגדרת יום העבודה 

 שלעיל )למעט יום כיפור בו לא יתוקנו תקלות באתר(.

 תמיכה נציג או תמיכה מרכז החברה לרשות יעמיד הזוכה המציע 9.20.9

 של במקרה החברה נציג של שירות קריאת לכל יניםזמ שיהיו מטעמו

 מרכז. אחרת תחזוקתית פעילות או טכנית בתמיכה צורך, תקלה

 בשעות' ה עד' א בימים שירות קריאות לקבל נכון יהיה התמיכה

 על יעלה לא לקריאה אנושי מענה למתן המרבי והזמן 08:00-18:00

, מופחתות בשעות תהיה המועד וחול חג בערבי העבודה. דקות 20

 .החברה להנחיות בהתאם

 יהא, נדרשת טלפונית תמיכה לספק יוכל לא שהזוכה ככל המציע 9.20.10

 תיקון לצורך לרבות, להגיע יידרש אליו מקום לכל פיזית להגיע עליו

 שטח וציוד המרכזית המערכת תחזוקת  .התקלקל או שניזוק ציוד

 Totalבסיס על תהיה ב"וכיוצ תקשורת, ומדידים גלאים, תשתיות)

Risk  תחזוקה ותקופות הראשונה התחזוקה תקופת בכל מלא 

 לשדרוג מוגבל לא אך כולל Total Risk המינוח כי יובהר. עוקבות

 וסוללות מצברים כגון) מתכלה ציוד וכן מדף וחומרות תוכנות

 (.שימוש בהם וייעשה במידה

 לתחזוקה א"כ ומשאבי הארגוני המבנה את להציג המציע על 9.20.11

 .ותפעול
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 ובאתר בארץ וציוד חילוף חלקי וזמינות אספקה להיבטי התייחסות 9.20.12

 המפורט SLA-ב ועמידה המערכת זמינות להבטחת שיידרש ככל

 Latent כולל Total Risk בסיס על האחריות תקופת כל לאורך לעיל

Defect ,התקשרות וחוזי'  ג צד י"ע שירותים OEM ל"ובחו בארץ 

 .  המציע מטעם משנה קבלני כולל

 וזמינות שמישות, דיאגנוסטיקה/  ניטור להיבטי התייחסות 9.20.13

 .Log ורשומות והגלאים התקשורת ומערך המרכזית המערכת

 תוכנה לגרסאות שדרוג או/ו מתחייבים לשדרוגים התייחסות 9.20.14

 או/ו וירוס אנטי עדכוני או/ו רישוי עדכוני וכן ומדף יישומית

 ספקי או/ו   המציע י"ע המוגדרים מידע בסיסי או/ו הפעלה מערכת

OEM התחזוקה ובתקופת האחריות בתקופת במערכת והכלולים 

 (. לעיל 9.2 בסעיף כמפורט)

 הכוללת התקופה כל במשך המערכת לתחזוקת SLA-ל התייחסות 9.20.15

 לרבות, ומתוכננת מונעת תחזוקה עבודות ובצוע תקלות תיקון כולל

, פיקוח, ניהול לרבות העזר וחומרי החומרים, החלקים, העבודה כל

 שדרוגים, ושיפורים שינויים, הדרכות, תצורה בקרת, איכות הבטחת

 . ב"וכיוצ תיעוד, חלפים, ליקויים תיקון, שיחלוף, והתאמות

 מקיפה תחזוקה בסיס על ותחזוקה לאחריות הארגוני המבנה הצגת 9.20.16

(Total Risk )כגון איוש ומאפייני המשרות לאיוש עיסוק ניתוח כולל 

 חומרה, תוכנה תמיכת כולל, שירות טכנאי, DBA, מערכת מנהל

 .ותשתיות

 תוכנה, חומרה, תשתית מרכיב לכל שוטפת מונעת תחזוקה הצגת 9.20.17

 תשתיות, תקשורת, ממשקים, קושחה, מדף תוכנת, יישומית

 .ב"וכיוצ קצה וציוד תקשורת, גלאים פריסת, תומכות

 לכל תקלה של במקרה במערכת מרכיב לכל שבר תחזוקת הצגת 9.20.18

 מרכיב יוגדר זה לעניין. הזמינות דרישות בכל עמידה כולל מרכיב

, ממשקים, קושחה, מדף תוכנת, יישומית תוכנה, חומרה, כתשתית

 .ב"וכיוצ קצה וציוד תקשורת, גלאים, תומכות תשתיות. תקשורת

, מראש מחזורי/תקופתי בסיס על המוגדרת מתוכננת תחזוקה הצגת 9.20.19

 וספי פרמטרים וקביעת כיול, הזמינות דרישות בכל עמידה כולל

 .התראות
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 משביתה לתקלה בהתייחס -SLAו תקלות רמת/  תגובה זמני הגדרת 9.20.20

 .משביתה לא תקלה, חלקית משביתה תקלה, קריטית /

 באתר ותחזוקה לתפעול מקצועי א"וכ ארגוני למבנה התייחסות 9.20.21

 .ומקצועית טכנית לתמיכה Hot Line -ו Help Desk ושירותי

 (LCCמחזור חיים ) 10

שנים כולל אי יכולת  10-ו 5לתקופה של  Life Cycle Cost  (LCC) ניתוח 10.1

או לחילופין שדרוג  Discontinued , Obsoleteתמיכה ותיקון עקב הגדרת 

ציוד ע"י היצרן והצהרת על אי מתן תמיכה בגרסאות חומרה או תוכנה 

 ייעודיות או מדף. 

התייחסות לסוג מרכיב המערכת )חומרה, תוכנה, קושחה, תשתית, ממשקים,  10.2

גלאים וסנסורים(, זמן ממוצע בין תקלות, זמן סבב לתיקון, זמינות חלקי 

 חילוף, תמיכה תחזוקתית, שירות, חוזי תחזוקה ואספקת חלפים. 

הערכת משמעויות לתחזוקה מונעת ו/או ביצוע שיפוץ/בדיקה מחזורי ו/או  10.3

 Obsoleteאו  Discontinuedהעשוי להוביל להכרזת  Road Mapשדרוג, וכן 

כת המרכזית ו/או ציוד קצה )שרתים, תחנות עבודה, מדפסות, מתגים, למער

נתבים, דוחסים, פורסים, מתאמי רשת,  גיבוי, אחסון, תוכנות מדף, בסיסי 

מידע וכלים משולבים, תוכנות ויישומים ייעודים כולל ממשקים, אבטחת 

 מידע  , ציוד בדיקה וכיול, גלאים וסנסורים(.

 זמינות ואמינות 11

המציע יציג בשלב המכרז את שיטת הניתוח לזמינות ואמינות בה יעשה  11.1

 שימוש בתכנון המפורט. 

 ,Reliabilityהמציע  יציג בשלבי התכנון את ניתוח האמינות והזמינות  11.2

Availability, Maintainability (RAM)  למערכת המרכזית, לתקשורת

-ול Reliability Block Diagram (RBD)ולציוד קצה כולל ניתוח ראשוני 

Failure Tree Analysis (FTA) הערה: ציוד קצה בדיד יחשב כ(-Single 

Point of Failure  אך ייכלל בניתוח האמינות(. דרישות זמינות

Availability: 

 99.99גלאים, מדידים:  11.2.1

 99.99"ס: טמ מערכת 11.2.2

לאתר בדיד ו/או צומת תקשורת  WANתקשורת אלחוטית  11.2.3

 99.99אזורית: 

 99.99קווית:  WANתקשורת  11.2.4

 99.99קווית:  LANתקשורת  11.2.5
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מערכת מרכזית )תוכנות מדף ותוכנות יישומיות, שרתים, חומרת  11.2.6

  99.99מדף(: 

 End -2 -End  :99.99מערכת מלאה  11.2.7

11.2.8 MTTR≤60 Minutes 

 

 בגין אי ביצוע ועמידה ביעדים בתקופות אחריות/בדק ותחזוקה קנסות 12

, אזי מבלי לגרוע SLAלא יעמוד הזוכה בהתחייבותו לרמת השירות הנדרשת  12.1

מחובתו לתשלום הקנסות כמפורט להלן, החברה תהא רשאית לבצע את 

העבודה הרלוונטית בעצמה או באמצעות אחרים ולחייב את הזוכה בכל 

. הזוכה מתחייב 15%ההוצאות שיגרמו לחברה בתוספת תקורת ניהול של 

ם כאמור שיקבע ע"י החברה על פי שיקול דעתה. בחרה לשאת בכל סכו

החברה לממש זכותה על פי סעיף זה, יחשב הזוכה לכל דבר ועניין כאחראי על 

טיב ביצוע העבודה וכל השלכה אפשרית שעשויה להיות לה ליתר מרכיבי 

 מערכת הניטור שסופקו על ידי הזוכה.

של אי עמידת הזוכה  החברה תטיל על הזוכה פיצויים מוסכמים בכל מקרה  12.2

 במטלות וביעדים המוגדרים.

אירועים  למעטהפיצויים המוסכמים בהתייחס לאירועים הינם כמפורט להלן  12.3

 אובאחריות הזוכה כתוצאה מכוח עליון  םאשר אינ אספקה לזמניהקשורים 

אי זמינות יצרנים ומלאי ובלבד שהזוכה הוכיח כי עמד ברמות המלאי 

 רץ ובאתר:לחלקי חילוף בא הנדרשות

  



 

                                                                                                                                              62 

 

  הקנסערך  זמן ההפרה  תגובהזמן  אירוע תיאור מס'
לכל הפרה 

 ]₪[ 

1 

אי הענות במועד  
לתיקון תקלות 

או אי תיקון 
 במועד המוגדר

 

 

אי היענות 

לתיקון 

תקלה 

משביתה / 

קריטית 

 במועד 

על פי 
SLA 

 1,000 

אי היענות  2

לתיקון 

תקלה 

משביתה 

חלקית 

 במועד 

750 

היענות אי  3

לתיקון 

תקלה 

שאינה 

משביתה 

 במועד

500 

אי ביצוע  4
תחזוקה מונעת 

או מחזורית 
בתדירות 
 הנדרשת

ש"ח  500   
לכל מכלול 
)מרכזי או 
 פריט ציוד(

אי עמידה  5
בדרישות  זמינות 

 ואמינות 

תקלה  
הגורמת 

לאי 
זמינות 

מעבר 
לשרידות 
ויתירות 

 מובנית

פחות  5%
מיעד 

הזמינות 
המחויב 

חוזית 
עפ"י 

המפרט 
 הטכני 

הורדה של 
מעלות  5%

תחזוקה 
לכל חודש 

בו לא 
עמדה 

המערכת 
ביעדי 

הזמינות 
 הנדרשים

אי ביצוע עבודות  6
התקנה, שינויים 
ושיפורים בפרקי 

ביצוע 
עבודות 
התקנה 

הורדה של  נוסף יום ימים 5
מערך  5%

ההזמנה 
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  הקנסערך  זמן ההפרה  תגובהזמן  אירוע תיאור מס'
לכל הפרה 

 ]₪[ 

זמן מוקצבים 
 ומוסכמים

ושינויים 
שהוזמנו 

על ידי 
 החברה 

השינוי 
עבור כל 
 יום איחור

הפעלת עובדים  7
 לא מאושרים 

העסקת 
עובדים 

שלא 
אושרו ע"י 

 החברה 

מתחילת 
תקופת 

ההפעלה 
 והתחזוקה

ש"ח  500 יום 
עבור כל 
יום בו 

נמצא עובד 
שלא קיבל 

אישור, לכל 
 עובד בנפרד

אי הגשת דו"חות  8
תקופתיים 

 כנדרש

הגשת 
דו"ח 

ביצוע 
עבודות 

חודשי / 
 רבעוני

לכל ₪  500 שבוע חודש
שבוע 
 איחור

 

 בגמר תקופת האחריות והתחזוקה  לחברה מהזוכה הניטור מערכת העברת 13

תקופת ההתקשרות לתחזוקה, יתקיימו סיורי  סיום מועדשישים יום לפני  13.1

. בסיור מרכיביה כל על הניטור מערכתהחברה לבחינת שלמות  עםקבלה 

 ונציגי הזוכה. החברהישתתפו נציגי 

דו"ח מפורט הכולל את ממצאי  לחברה זוכהלאחר סיור הקבלה, יגיש ה 13.2

הסיור ופעילות מתקנת נדרשת עם מועדי סיום מתוכננים הכוללים הבטחת 

תחייב לתקן את הליקויים והכשלים כאמור לעיל, י זוכהאיכות ותיעוד. ה

ך כך ינקוט בכל האמצעים הנדרשים. מבלי , ולצורהחברהלכך  הבמועד שקבע

לגרוע מן האמור לעיל, במידה שהזוכה לא ימלא אחרי הוראות דו"ח 

הליקויים כאמור לעיל, אם לא עמד הזוכה בהתחייבויותיו תהא החברה 

רשאית לבצע את העבודה האמורה. ההוצאות האמורות יחולו על הזוכה, 

 15%צאות האמורות בתוספת והחברה תהא רשאית לגבות או לנכות את ההו

 בכל זמן שהוא לרבות חילוט ערבות ביצוע. לזוכהמכל סכום שיגיע 

או היו בהם תקלות \במקרים בהם יתגלו ליקויים חמורים /מהותיים ו 13.3

ו/או אי עמידה בדרישות ביצועים, זמינות, אמינות ואיכות, הרי  מהותיות

הנ"ל,  הליקוייםאת שמבלי לגרוע מכל סעיף אחר, כל עוד לא תיקן הזוכה 

ימשיך הזוכה לספק את כל השירותים על חשבונו, ללא תשלום נוסף, ותקופת 

 קלנדריים חודשים שלושה ותסתיים רק לאחר שחלפ והתחזוקה אחריותה

 . התחזוקהמתום תקופת 
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תהיה מותנית במסירה של תיק מתקן  הניטורסופית של מערכת  העברה 13.4

דכון שינויים שבוצעו במהלך תקופת עת המסירה )כולל עבמושלם ומעודכן 

 ( ועדכון הדרכה והכשרה של עובדי החברה ככל שיידרש.והתחזוקההאחריות 
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 רשימת קיצורים וראשי תיבות 14

 קיצור פירוט

Advanced Malware Protection AMP 

Application Programming Interface API 

At Receipt of Order ARO 

Above Sea Level ASL 

Acceptance Test Plan ATP 

Border Gateway Protocol  BGP 

Business Intelligence BI 

Closed-Circuit Television CCTV 

Critical Design Review CDR 

Contract Data Requirements List  CDRL 

Customer Furnished Equipment  CFE 

Configuration Management Plan CMP 

Commercial Off The Shelf  COTS 

Dynamic Host Configuration Protocol  DHCP 

Electro Magnetic Compatibility EMC 

Entity Relationship Diagram ERD 

Factory Acceptance Test  FAT 

Failure  Mode Effects & Criticality Analysis  FMECA 

Field Of View FOV 

Failure Tree Analysis  FTA 

Geographic Information System GIS 

Graphical User Interface GUI 
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 קיצור פירוט

High Definition HD 

High Level Design HLD 

Human Machine Interface HMI 

HyperText Transfer Protocol  HTTP 

Interface Control Document ICD 

Intrusion Detection System IDS 

Internet Group Management Protocol  IGMP 

Israeli Meteorological Services IMS 

Internet Protocol IP 

Ingress Protection IP 

Intrusion Detection System  IDS 

Intrusion Prevention System  IPS 

Key Performance Indicator KPI 

Link Aggregation Control Protocol LACP 

Local Area Network LAN 

Life Cycle Cost LCC 

Lightweight Directory Access Protocol  LDAP 

Low Level Design LLD 

Level of Service LoS 

List of Values LoV 

Man Machine Interface  MMI 

Motion Pictures Experts Group MPEG 

Multiple Spanning Tree Protocol MSTP 
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 קיצור פירוט

Mean Time Between Failure MTBF 

Mean Time To Repair MTTR 

Network Attached Storage  NAS 

Non Compliancy Reject  NCR 

Network Management System NMS 

Network Time Protocol NTP 

Network Video Recorder NVR 

Original Equipment Manufacture OEM 

On-Line Analytical Processing OLAP 

Open Systems Interconnection OSI 

Policy Based Routing PBR 

Physical Configuration Audit  PCA 

Preliminary Design Review PDR 

Protocol Independent Multicast  PIM 

Picture In Picture PIP 

Preventive Maintenance  PM 

Proof Of Concept PoC 

Power over Ethernet PoE 

Pan, Tilt, Zoom PTZ 

Quality Assurance QA 

Quality Control QC 

Quality of Service QoS 

Redundant Array of Independent Disks RAID 
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 קיצור פירוט

Reliability Block Diagram RBD 

 Relational Data Base Management System RDBMS 

Remedial Maintenance  RM 

Reliability, Availability,  Maintainability  RMA 

Remote Procedure Call  RPC 

Storage Area Network  SAN 

System Acceptance Test  SAT 

Supervisory Control and Data Acquisition  SCADA 

Software Development Kit  SDK 

Site Acceptance Test SiAT 

Subsystem Integration Test  SIT 

Service Level Agreement SLA 

Scheduled Maintenance SM 

Simple Mail Transfer Protocol  SMTP 

Simple Network Management Protocol  SNMP 

Simple Object Access Protocol SOAP 

SQL Server Analysis Services SSAS 

Sub-System SAT SSAT 

Secure Shell SSH 

SQL Server Integration Services SSIS 

Secure Sockets Layer SSL 

Server Reporting Services  SSRS 

Software (or System) Test Description  STD 



 

                                                                                                                                              69 

 קיצור פירוט

Software (or System) Test Plan  STP 

To Be Determined TBD 

Test Readiness Review TRR 

Virtual Port Channel VPC 

Virtual Private Network VPN 

Virtual Route Forwarding VRF 

Wide Area Network WAN 

Work Breakdown Structure WBS 

Web Services Description Language WSDL 

eXtensible Markup Language XML 

 

  



 

                                                                                                                                              70 

 2/16מכרז מס' 

 

 (3מסמך א')         

   –מסמך הערכה        

תצהיר בדבר ניסיון 

המציע ומנהל 

 הפרויקט מטעמו

 

 תצהיר בדבר ניסיון המציע ומנהל הפרויקט מטעמו –מסמך הערכה 

 תצהיר

אני הח"מ, _________ בעל/ת ת.ז. _________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר אמת 

 וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 

אני מורשה חתימה ב_______________ ח.פ/ת.ז. ___________)להלן:  .1

]הזמנה להציע  2/16מכרז "(, מוסמך ליתן תצהיר זה כחלק מהצעתו במסגרת המציע"

הצעות לתכנון, הקמה, תפעול ותחזוקה של מערך ניטור ובקרה הנדסי באגן הדרומי 

 של ים המלח[.

 פרטי המציע .2

          שם המציע: .2.1

         מס' ח.פ./ת.ז.: .2.2

        מען המציע )כולל מיקוד(: .2.3

         שם איש הקשר אצל המציע: .2.4

          תפקיד איש הקשר: .2.5

          וי:טלפון קו .2.6

          טלפון נייד:  .2.7

          פקסימיליה: .2.8

          דואר אלקטרוני: .2.9

 ניסיון בהכנת מתודולוגיה וארכיטקטורת מערכת  .3

במהלך התקופה שתחילתה למסמך ההזמנה, הוכחה כי  9.2בהתאם להוראת סעיף 

 , השלים המציע או קבלן משנה מטעמו ביצועה של עבודה הכוללת:1.1.2013ביום 

 

הכנת מתודולוגיה וארכיטקטורת מערכת למערך שליטה ובקרה הנדסיים או 

 תפעוליים;
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 לחילופין או

 

הכנת מתודולוגיה וארכיטקטורת מערכת למערך ניטור ובקרה הנדסיים או 

 תפעוליים;

במידה והמציע מבקש להוכיח עמידה בתנאי זה באמצעות קבלן משנה מטעמו, אין 

כשהוא חתום על  (1()4מסמך א')למלא סעיף זה להלן, ובמקום זאת יש להגיש את 

 ידי קבלן המשנה

 

         שם מזמין השירותים: 

      תיאור השירותים )תוך ציון החלופה הנבחרת(:

           

           

           

            

           

           

           

            

          מקום מתן השירותים:

     גמר:     מועד הביצוע התחלה:  

     טל' :     איש קשר אצל המזמין: 

 

ככל והניסיון האמור מוכח באמצעות בעל מניות במציע )במקרה של חברה( או שותף 

מהון המניות או זכויות  40%במציע )במקרה של שותפות(, המחזיק בלפחות 

 השותפות במציע בהתאמה, יפורטו פרטי בעל הניסיון כדלהלן:

 

           שם בעל הניסיון:

 

           ת.ז. בעל הניסיון:

 

       וז החזקה בהון המניות או זכויות השותפות:אח



 

                                                                                                                                              72 

 

            כתובת:

 

           טלפון נייד:

 

 ניסיון באפיון, תכנון, אספקה והתקנה של מערכת ממוכנת ממוחשבת .4

למסמך ההזמנה, הוכחה כי במהלך התקופה שתחילתה  9.3בהתאם להוראת סעיף 

, השלים המציע או קבלן משנה מטעמו ביצועה של עבודה הכוללת 1.1.2013ביום 

 אפיון, תכנון, אספקה והתקנה של:

 

 פעוליים;מערכת ממוכנת ממוחשבת לשליטה ובקרה הנדסיים או ת

 או לחילופין

 מערכת ממוכנת ממוחשבת לניטור ובקרה הנדסיים או תפעוליים;

במידה והמציע מבקש להוכיח עמידה בתנאי זה באמצעות קבלן משנה מטעמו, אין 

כשהוא חתום על  (2()4מסמך א')למלא סעיף זה להלן, ובמקום זאת יש להגיש את 

 ידי קבלן המשנה

         שם מזמין השירותים: 

      תיאור השירותים )תוך ציון החלופה הנבחרת(:

           

           

           

            

           

           

           

            

          מקום מתן השירותים:

     גמר:     מועד הביצוע התחלה:  

     טל' :     איש קשר אצל המזמין: 
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מוכח באמצעות בעל מניות במציע )במקרה של חברה( או שותף ככל והניסיון האמור 

מהון המניות או זכויות  40%במציע )במקרה של שותפות(, המחזיק בלפחות 

 השותפות במציע בהתאמה, יפורטו פרטי בעל הניסיון כדלהלן:

 

           שם בעל הניסיון:

 

           ת.ז. בעל הניסיון:

 

       כויות השותפות:אחוז החזקה בהון המניות או ז

 

            כתובת:

 

           טלפון נייד:

 

 ניסיון מנהל הפרויקט מטעם המציע .5

         שם מנהל הפרויקט:

          טלפון נייד: 

           דואר אלקטרוני:

התקופה שתחילתה  למסמך ההזמנה, הוכחה כי במהלך 9.4בהתאם להוראת סעיף 

, השלים מנהל הפרויקט המוצע מטעם המציע ביצועה של עבודה 1.1.2013ביום 

 הכוללת:

 

הכנת מתודולוגיה וארכיטקטורת מערכת למערך שליטה ובקרה הנדסיים או 

 ;תפעוליים

 

 או לחילופין

 

הכנת מתודולוגיה וארכיטקטורת מערכת למערך ניטור ובקרה הנדסיים או 

 תפעוליים; 

 

 לחילופין או
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אפיון, תכנון, אספקה והתקנה של מערכת ממוחשבת לשליטה ובקרה הנדסיים או 

 תפעוליים;

 

 או לחילופין

 

הנדסיים או אפיון, תכנון, אספקה והתקנה של מערכת ממוחשבת לניטור ובקרה 

 תפעוליים;

         שם מזמין השירותים: 

      תיאור השירותים )תוך ציון החלופה הנבחרת(:

           

           

           

            

           

           

           

            

          מקום מתן השירותים:

     גמר:     מועד הביצוע התחלה:  

     טל' :     איש קשר אצל המזמין: 

 

 אני מצהיר כי זה שמי, להלן חתימתי, והאמור בתצהיר זה אמת. .6

 

 

  

 חתימה המצהיר  תאריך

 אישור

אני הח"מ, _______________, עו"ד )מ.ר.___________(, מאשר/ת כי ביום 

 _______________ הופיע בפניי במשרדי ברח' ___________________ מר/גב'

ידי ת.ז. מס' _________ / המוכר לי אישית וחתם -_____________ שזיהה עצמו על

על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהא צפוי לכל 

 העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפניי.
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 חתימה וחותמת שם מלא של עוה"ד/רו"ח תאריך

 

                      

 

 

 9.2יש למלא תצהיר זה רק אם המציע מוכיח את תנאי הסף 

 להזמנה באמצעות קבלן משנה מטעמו

 

 תצהיר להוכחת ניסיון קבלן המשנה והתחייבות קבלן המשנה

 תצהיר

"(, התקשרתי עם קבלן המשנהאני הח"מ ___________________ )להלן: " .1

למתן שירותים להכנת מתודולוגיה "(, המציע___________________ )להלן: "

"( השירותיםוארכיטקטורת מערכת למערך ניטור, ובקרה הנדסי )להלן: "

במסגרת פרויקט לתכנון, הקמה תפעול ותחזוקה של מערך ניטור ובקרה הנדסי 

 באגן הדרומי של ים המלח.

הנני מתחייב כי במידה ותתקבל הצעת המציע לביצוע הפרויקט, אשמש כקבלן  .2

 משנה למתן השירותים הנ"ל, בהתאם להוראות מסמכי המכרז. 

הנני מצהיר כי עומד אני בתנאי הסף הנדרש/ים מקבלן המשנה כמפורט בהזמנה,  .3

וכי אין כל מניעה על פי כל דין והסכם מלספק למציע את השירותים לשמם 

 רתי.נשכ

הנני מצהיר כי ידוע לי התקשרותי הינה עם המציע ועמו בלבד וכי אין לי דין  .4

ודברים עם המזמינה ישירות. בהתאם לאמור, ידוע לי כי בכל מקרה של תביעה 

ו/או דרישת פיצוי שתהיה לי בקשר עם הפרויקט, תופנה התביעה או הדרישה אל 

 המציע ישירות ואליו בלבד.

 פרטי קבלן המשנה  .5

        קבלן המשנה:  שם 5.1

         מס' ח.פ. / ת.ז.: 5.2

         כתובת:  5.3

      שם איש הקשר אצל קבלן המשנה:  5.4

 2/16מכרז מס' 

 (1()4מסמך א')

תצהיר והתחייבות 

קבלן המשנה 

לעמידה בדרישת 

 להזמנה  8.2סעיף 
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        תפקיד איש הקשר:  5.5

          טלפון נייד: 5.6

        דואר אלקטרוני:  5.7

  

 

 ניסיון בהכנת מתודולוגיה  .6

למסמך ההזמנה, הוכחה כי במהלך התקופה  9.2בהתאם להוראת סעיף 

, השלים המציע או קבלן משנה מטעמו ביצועה של 1.1.2013שתחילתה ביום 

 עבודה הכוללת:

הכנת מתודולוגיה וארכיטקטורת מערכת למערך שליטה ובקרה הנדסיים או 

 תפעוליים;

 לחילופין או

 

הכנת מתודולוגיה וארכיטקטורת מערכת למערך ניטור ובקרה הנדסיים או 

 תפעוליים;

         שם מזמין השירותים: 

    תיאור השירותים )תוך ציון החלופה הנבחרת(:

          

          

          

          

          

          

          

           

        השירותים:המקום מושא 

     גמר:     מועד הביצוע התחלה:  

     טל' :     איש קשר אצל המזמין: 

 אני מצהיר כי זה שמי, להלן חתימתי, והאמור בתצהיר זה אמת. .7

 

 

  

 חתימת המצהיר/ה  תאריך

 

 אישור עו"ד/רו"ח
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 קבלןהנני הח"מ, _______________, עו"ד/רו"ח של _______________ )להלן: "

"(, מאשר בזאת כי מסמך זה נחתם על ידי קבלן המשנה, וכי החותמים על המשנה

 המסמך בשם קבלן המשנה מוסמכים לחייב אותו בחתימתם.

 

 

  

 חתימה וחותמת שם מלא של עו"ד/רו"ח תאריך

 

                      

 

 

 9.3יש למלא תצהיר זה רק אם המציע מוכיח את תנאי הסף 

 להזמנה באמצעות קבלן משנה מטעמו

 

 תצהיר להוכחת ניסיון קבלן המשנה והתחייבות קבלן המשנה

 תצהיר

"(, התקשרתי עם קבלן המשנהאני הח"מ ___________________ )להלן: " .1

למתן שירותים לאפיון, תכנון, "(, המציע___________________ )להלן: "

אספקה והתקנה של מערכת ממוכנת ממוחשבת למערך ניטור ובקרה הנדסי 

"( במסגרת פרויקט לתכנון, הקמה תפעול ותחזוקה של מערך השירותים)להלן: "

 ניטור ובקרה הנדסי באגן הדרומי של ים המלח.

מש כקבלן הנני מתחייב כי במידה ותתקבל הצעת המציע לביצוע הפרויקט, אש .2

 משנה למתן השירותים הנ"ל, בהתאם להוראות מסמכי המכרז. 

הנני מצהיר כי עומד אני בתנאי הסף הנדרש/ים מקבלן המשנה כמפורט בהזמנה,  .3

וכי אין כל מניעה על פי כל דין והסכם מלספק למציע את השירותים לשמם 

 נשכרתי.

בד וכי אין לי דין הנני מצהיר כי ידוע לי התקשרותי הינה עם המציע ועמו בל .4

ודברים עם המזמינה ישירות. בהתאם לאמור, ידוע לי כי בכל מקרה של תביעה 

ו/או דרישת פיצוי שתהיה לי בקשר עם הפרויקט, תופנה התביעה או הדרישה אל 

 המציע ישירות ואליו בלבד.

 פרטי קבלן המשנה  .5

 2/16מכרז מס' 

 (2()4מסמך א')

תצהיר והתחייבות 

קבלן המשנה 

לעמידה בדרישת 

 להזמנה  8.3סעיף 
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        שם קבלן המשנה:  5.1

         מס' ח.פ. / ת.ז.: 5.2

         כתובת:  5.3

      שם איש הקשר אצל קבלן המשנה:  5.4

        תפקיד איש הקשר:  5.5

          טלפון נייד: 5.6

        דואר אלקטרוני:  5.7

  

 

 ניסיון בהכנת מערכת ממוכנת ממוחשבת .6

למסמך ההזמנה, הוכחה כי במהלך התקופה  9.3בהתאם להוראת סעיף 

, השלים המציע או קבלן משנה מטעמו ביצועה של 1.1.2013שתחילתה ביום 

 עבודה הכוללת אפיון, תכנון, אספקה והתקנה של:

 עוליים;מערכת ממוכנת ממוחשבת לשליטה ובקרה הנדסיים או תפ

 או לחילופין

 מערכת ממוכנת ממוחשבת לניטור ובקרה הנדסיים או תפעוליים;

         שם מזמין השירותים: 

    תיאור השירותים )תוך ציון החלופה הנבחרת(:

          

          

          

          

          

          

          

           

        המקום מושא השירותים:

     גמר:     מועד הביצוע התחלה:  

     טל' :     איש קשר אצל המזמין: 

 אני מצהיר כי זה שמי, להלן חתימתי, והאמור בתצהיר זה אמת. .7

 

 

  

 חתימת המצהיר/ה  תאריך
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 אישור עו"ד/רו"ח

קבלן הנני הח"מ, _______________, עו"ד/רו"ח של _______________ )להלן: "

בזאת כי מסמך זה נחתם על ידי קבלן המשנה, וכי החותמים על "(, מאשר המשנה

 המסמך בשם קבלן המשנה מוסמכים לחייב אותו בחתימתם.

 

 

  

 חתימה וחותמת שם מלא של עו"ד/רו"ח תאריך
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 תצהיר  

 בדבר העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום 

אני הח"מ ______________, נושא ת.ז. מס' _______, מורשה חתימה 

לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת  "(המציעמטעם __________ )להלן: "

מצהיר בזאת, בכתב,  כן,וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה 

 כדלקמן:

" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים בעל זיקהבתצהירי זה, משמעותו של המונח "

"(. אני מאשר/ת כי הוסברה לי חוק עסקאות גופים ציבוריים)להלן: " 1976-התשל"ו

 משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו.

וק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין עבירה לפי ח –" עבירהמשמעותו של המונח "

 .1987-או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז 1991-והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 הנני מצהיר כי התקיים במציע אחד מאלה:

המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון  .א

 להגשת ההצעות במכרז.

שעו ביותר משתי עבירות, חלפה שנה אחת לפחות אם המציע ובעל זיקה אליו הור .ב

 ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז. 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

  

 

  

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 אישור

)מ.ר.___________(, מאשר/ת כי ביום אני הח"מ, _______________, עו"ד 

_______________ הופיע בפניי במשרדי ברח' ___________________ מר/גב' 

ידי ת.ז. מס' _________ / המוכר לי אישית וחתם -_____________ שזיהה עצמו על

על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהא צפוי לכל 

 בועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפניי.העונשים הק

 

 

  

 2/16מכרז מס' 

 (5מסמך א')

תצהיר בדבר 

העסקת עובדים 

זרים ותשלום שכר 

 מינימום 
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 חתימה וחותמת שם מלא של עו"ד תאריך
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 אישור זכויות החתימה בתאגיד

 

אישור עורך דין או רואה חשבון של התאגיד באשר לזכויות החתימה בתאגיד 

גבי מסמכי המכרז וההצעה מחייבים את התאגיד לכל דבר -וכי החתימות על

 וענין 

"( מאשר בזאת המציעאני הח"מ עו"ד/רו"ח של המציע ______________ )להלן: "

 כדלקמן:

 דבר ועניין הם: שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע לכל .1

 שם: ___________________ ת.ז. ______________ .1.1

 שם: ___________________ ת.ז. ______________ .1.2

  )ניתן להוסיף במידת הצורך(     

 :2.3, ובמידת הצורך אף למלא את סעיף יש לסמן את החלופה המתאימה .2

בנפרד תחייב את המציע לכל דבר  1מהמוזכרים בסעיף  כל אחדחתימת  .2.1 

 ועניין, בצירוף חותמת החברה. 

 
ביחד תחייב את המציע לכל דבר  1בסעיף  כל המוזכריםחתימתם של  .2.2

 ועניין, בצירוף חותמת החברה. 

 
אחר:  .2.3

_____________________________________________________ 

 

גבי מסמכי המכרז וההצעה, נעשו בהתאם לתקנון -החתימות עלהריני לאשר בזאת כי  .3

 המציע ולאמור לעיל, והם מחייבים את המציע לכל דבר וענין.

 

 

  

 חתימה וחותמת שם מלא של עו"ד תאריך

 2/16מכרז מס' 

 (6מסמך א')

אישור זכויות 

 החתימה בתאגיד
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 2/16מכרז מס' 

        

 (7מסמך א')         

 הצעה כספית         

 הצעה הכספית

 שעברו את שלב המיון המוקדם בלבד()טופס ההצעה הכספית יועבר למציעים 

 

הצעתנו הכספית למתן כלל השירותים שבמכרז )למעט עבור אלו שבתקופת האופציה 

הינה על סך ________________ בתוספת מע"מ )במילים: 

)_______________________ 

 

  

 

  

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
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 מסמך ב'

 הסכם 

 

 )מצורף בנפרד(

 

 

 2/16מכרז 

 מסמך ב'

 הסכם 


