
2/2021מכרז 

לביצוע עבודות שדרוג מערך שליטה  

הפעלה  , אספקה: לרבות, ובקרה

מ וביטחון  "ותחזוקה של מערכות מנ

מי ותאגיד עבור העירייה , בגבעתיים

גבעתיים

:ייעוץ ותכנון טכנולוגי
מ"סקיונט בע–קובי גטלר 

ומי גבעתייםיעד , עיריית גבעתיים



דגשים

בכנס זה לא יתקיים הליך שאלות הבהרה ומתן 

שכן הליך שכזה יתקיים אך  , תשובות לשאלות הבהרה

.ורק במסגרת המפורט במסמכי המכרז



ריכוז מועדים

03/02/2021ביוםמועד פרסום המכרז

,  12:00בשעה 11/02/2021ביום מועד כנס מציעים

12:00בשעה 18/02/2021ביום מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

12:00בשעה 01/03/2021ביום מועד אחרון להגשת הצעות



הגשת ההצעה

בעותק מודפס  , יוגש( המחירון)כתב הכמויות 

.ודגםעם טבלת יצרן , וחתום בכל דף

שלא תכלול טבלה מפורטת של יצרן  הצעה 

.להיפסלודגם עלולה 



הערכת הצעות ובחירת המציע  

:בדיקת ההצעות תתבצע כדלקמן

.עמידה בכל תנאי הסף הנדרשים➢

הגשת מענה טכני כנדרש במפרט העונה ➢

הכל  )במלואה לדרישות המפרט הטכני  

.המכרזבהתאם למסמכי 



מטרת הפרויקט

תחזוקה שוטפת של המערכות הקיימות 

והחדשות שיותקנו והכל בהתאם לכללי  

.המכרז ולנספחים

עיבוי והקמת אתרים נוספים בשטח העירייה  

.תפעול וביטחון, ותאגיד המים לצורכי אכיפה



מצב קיים

הותקנו , בשטח העירייה ובמתקני המים של התאגיד

מ במספר  "במהלך השנים מצלמות ומערכות מנ

.טכנולוגיות

המצלמות הפרוסות בשטח העיר מחוברות  

מ שהותקנו  "מערכות המנ. למערכות במוקד העירייה

במתקני התאגיד מחוברות למרכז בקרה של 

.התאגיד

פרוט האמצעים מופיעים במסמכי המכרז



VMSמערכת 

תוצרת  VMSבמוקד העירייה מותקנת מערכת 

Hikvision ,  המציע רשאי להחליף את המערכת

,  במערכת שווה ערך ואיכות העומדת במפרט הטכני

בתנאי שהגיש ופירט בהצעתו את המערכת החלופית  

י המזמין והיועץ וללא עלות  "והמערכת אושרה ע

.נוספת



:אחריות ושרות למערכת הקיימת

, המציע שיזכה בעבודה יספק תמיכה טכנית

אחריות ותחזוקה כולל חלפים כמפורט במסמכי  

.ולמערכות הקיימותהמכרז למערכות שיותקנו 

הזוכה יערוך בדיקה ויישור קו למערכות הקיימות 

ימי עבודה מחתימת החוזה ומרגע זה כל  20תוך 

.האחריות תהא על הזוכה



:ז ביצוע הפרויקט"לו

ז  "לכל שלב המזמין ינפיק צו תחילת עבודה הכולל לו

אי עמידה  (. יהיו זירות שיבוצעו במקביל)מפורט 

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

הזוכה יבצע את העבודות הנדרשות וזאת תוך פרק  

.זמן המוגדר בצו תחילת עבודה

CDRפ המפורט במסמכי  "כולל לכל הפרויקט יוגש ע

.המכרז



:תהליך אישור ציודים

י המזמין  "הציודים והפריטים המוצעים יאושרו ע

בלבד ולמציע לא יהיו שום טענות בנוגע  

.לקביעה זו

, ב"פריטים ייחודיים כגון מערכת אנליטיקה וכיו

ח המציע  "בשטח ע" פיילוט"ייבדקו בתהליך 

.והציוד יאושר לשביעות רצונו של המזמין



:סיכוני סייבר

ס יעמוד במצטבר בכל הדרישות מתוך מסמך "כל ציוד הטמ

שהופץ ופורסם  " צמצום סיכוני סייבר ממצלמות אבטחה"

משרד ראש הממשלה באפריל  , י מערך הסייבר הלאומי"ע

2018.

המזמין יהיה רשאי לבקש אישור מעבדה בלתי תלויה לתנאי 

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

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

.לקביעה זו



תודה רבה 
ובהצלחה לכולם

מ"סקיונט בע, קובי גטלר

ומי גבעתייםיעד , עיריית גבעתיים


