
 יריית קריית גתע

 18/17פומבי מס'  מכרזל הצעות להציע הזמנה

ניהול וידיאו, אספקה, התקנה, הפעלה, של מערכת טלוויזיה במעגל סגור, ל

 וי.ש.גת עיריית קריית גת עבור חיצונית מערכת כריזה ו   אנליטיקה

 

ספקה, התקנה, הפעלה, של לא הצעות בזאת מזמינהלהלן: "העירייה"(  (עיריית קריית גת .א

עיריית  עבור חיצונית מערכת כריזה ניהול וידיאו, אנליטיקה   וויזיה במעגל סגור, מערכת טל

 קריית גת

המצורפים לו )להלן:  ובנספחיו בהתאם לדרישות ולתנאים המפורטים במסמכי המכרז, וי.ש.גת

 (."השירותים"

 זה בהתאם להגדרתם בתנאי הסף במכרז.לחברות הנותנות שירותים נשוא מכרז  מופנה המכרז .ב

חודשים והכל  60חודשים עם אופציות הארכה לעירייה ועד   36הינה ל  ההתקשרות משך .ג

 בהתאם לתנאים המפורטים במכרז.

 .פרק השירותים במכרזבורט מפ העבודות תיאור .ד

, במשרדי 9:00-16:00, בין השעות 29/01/2018 החל מיום  לרכוש ניתן המכרז מסמכי את .ה

קריית גת,   4קניון לב העיר קומה  3מזכיר העירייה בבניין העירייה הראשי ברחוב כיכר פז 

, תמורת תשלום בסך מר שמוליק יעיש אחראי מכרזים במזכירות העירקריית גת  אצל  3קומה 

. כוללת עותק מכרז  מכרז כל מעטפתאשר לא יוחזרו בכל מקרה, ₪( )במלים: אלפים ₪  2,000

 . 08-6874509התשלום יבוצע  בצ'ק בלבד, טלפון לבירורים 

עד  ו, מענה לשאלות הבהרה יינתנ 01/02/2018לוחות זמנים: הגשת שאלות הבהרה עד ליום  .ו

, והכל בהתאם 9:00-16:00, בין השעות  08/02/2018הגשת ההצעה עד ליום   05/02/2018ליום 

 להוראות המכרז. 

מוקד רואה  –הסיור יצא מהמוקד העירוני  10:00בשעה  10/01/2018ביום  התבצע ספקים סיור  .ז

 08-6874766ברחוב לכיש פרטים ניתן לקבל באגף לביטחון וסדר ציבורי בטל: 

 ₪, 100,000העירייה בסך  לטובת בנקאית "ערבות מכרז" ערבות להצעתו לצרף חייב קבלן כל .ח

 כולל, כמפורט בנספח  ח'. 01/06/2018ליום  עדלכל הפחות  שתעמוד בתוקפה

 בהזמנה בין האמור סתירה של מקרה בכל המכרז. במסמכי מצוינות נוספות מפורטות הוראות .ט

 גוברים.  המכרז מסמכי – המכרז במסמכי האמור לבין זו

  .כלשהי אחרת הצעה או ביותר הזולה ההצעה את לקבל מתחייבת העירייה אין .י

בעצמה  המכרז נשוא העבודות את המכרז ולבצע את לבטל הזכות את לעצמה שומרת העירייה

 מטעמה. מי י"ע או/ו

 מחיר הצעות או לקבלת/ו המחיר הצעות השוואת לצרכי הינם זה במסמך המופיעים הנתונים כל .יא

 את מחייבים  בפועל שירותים שהוזמנו העירייה בפועל. רק את מחייבים ואינם מקבלנים

 העירייה. 

                                                                                                                  

 ,בברכה

 מר אבירם דהרי                                                                                                                      
 העיר  ראש                                                                                                                     

tel:08-6874766


    תנאי סף  .1.1

רשאים להשתתף במכרז זה, תאגיד רשום כדין בישראל, העומד במועד הגשת ההצעה 

 למכרז בכל התנאים המצטברים המפורטים להלן: 

בביצוע פרויקט של "עיר ללא אלימות"  כקבלן ראשי,בעל ניסיון מוכח,  קבלןה .1.1.1

 2או "עיר בטוחה" ברשות מקומית בישראל, בהיקף שלא יהיה נמוך מסך של 

 מיליון שקלים  )לא כולל מע"מ( והסתיים  ושבהם הותקנו:

 ובקרה. עם שתי עמדות שליטה VMSתוכנת ניהול וידאו  .1.1.1.1

 .IPמצלמות  70מערכות טמ"ס הכוללות לפחות  .1.1.1.2

אתרים בהם הותקנו  3חיצונית הכוללת לפחות מערכת כריזה  .1.1.1.3

 רמקולים/שופרים חיצוניים.

 עורקים אלחוטיים. 20מערך של לפחות  .1.1.1.4

  להוכחת תנאי סף זה ימלא הקבלן את נספח ו ויצרף אישורים והמלצות להוכחת ניסיונו כנדרש.

" פרויקטים של "עיר ללא אלימות שניבעל ניסיון מוכח, כקבלן ראשי, בביצוע  קבלןה .1.1.2

 1, בהיקף שלא יהיה נמוך מסך של בישראל רשויות מקומיות בשתיאו "עיר בטוחה" 

 והסתיים ושבהם הותקנו:)לא כולל מע"מ( לכל פרויקט  מיליון שקלים

 ובקרה. עם שתי עמדות שליטה VMSתוכנת ניהול וידאו  .1.1.2.1

 .IPמצלמות  50מערכות טמ"ס הכוללות לפחות  .1.1.2.2

אתרים בהם הותקנו  3מערכת כריזה חיצונית הכוללת לפחות  .1.1.2.3

 רמקולים/שופרים חיצוניים.

 עורקים אלחוטיים. 15מערך של לפחות  .1.1.2.4

 

 . ויצרף אישורים והמלצות להוכחת ניסיונו כנדרש נספח ולהוכחת תנאי סף זה ימלא הקבלן את 

נוספים )מעבר  בעל ניסיון מוכח, כקבלן ראשי, בביצוע שלושה פרויקטים קבלןה .1.1.3

 של "עיר ללא אלימות" או "עיר בטוחה" בשלוש רשויות מקומיות לפרויקטים בס"ק( 

לכל   )לא כולל מע"מ(, אלף שקלים 400, בהיקף שלא יהיה נמוך מסך של בישראל

 , ושבהם הותקנו:2014-2017פרויקט והסתיים בין השנים 

 ובקרה; תוכנת ניהול וידאו עם שתי עמדות שליטה .1.1.3.1

 ;IP מצלמות 25מערכות טמ"ס הכוללות לפחות  .1.1.3.2

 עורקים אלחוטיים. 10מערך של לפחות  .1.1.3.3

 

 ויצרף אישורים והמלצות להוכחת ניסיונו כנדרש. נספח ו  את קבלןלהוכחת תנאי סף זה ימלא ה

יהיה בעל ניסיון  , החברה תציג מנהל פרויקט מטעמה, מנהל הפרויקט מנהל הפרויקט .1.1.4

, כאשר היקף "בטוחה" או "עיר עיר ללא אלימות"פרויקטים לפחות בתחום  3בניהול 

ושני פרויקטים שקלים לא כולל מע"מ  1,000,000פרויקט אחד לא יהיה נמוך מ 

 כולל מע"מ.שקלים לא  500,000שהיקפם לא יהיה נמוך מ 

 .נספח ו   להוכחת תנאי סף זה ימלא הקבלן את

 



פרויקטים של התקנת מערכות ביטחון טכנולוגיות,  2016-2014מי שהיו לו בשנים  .1.1.5

ו על ידו כקבלן ראשי, דהיינו בהתקשרות ישירה בינו לבין מזמין העבודות, שבוצע

המחזור  בישראל )לא כולל מע"מ( לשנה.  מיליון  שקלים 7-בהיקף שאינו נמוך מ

המוצג הינו עבור: אספקה, התקנה, הפעלה ומתן שרות שנתי, עבור פרויקטים בתחום 

, בקרה ותקשורת, הכוללים: מערכות שליטה ובקרה, טכנולוגיות מערכת ביטחון

, מערכות VMSניהול וידיאו  -,  טמ"ס GISמערכות שו"ב המבוססות על מערכת 

 , גילוי תנועה, אנליטיקה, מערכות גילוי פריצה ומערכות מצוקה.NVRהקלטה 

  המחזור הנדרש הינו עבור התקנות שהסתיימו ונמסרו לשביעות רצון הלקוח.

 .נספח ו  אישור רואה חשבון, קבלןנאי זה יצרף הלהוכחת ת

 

 מס  פומבי הינו זכיין של המשרד לביטחון פנים במכרז מכרז קבלןאו לחלופין, ה .1.1.6

 מתקדם עבור טכנולוגי מערך של ותחזוקה התקנה ,מסגרת להספקה , "מכרז6.15

 ,המשרד עבור אלימות וכן ללא עיר בתוכנית המשתתפות המקומיות הרשויות

 קשורים". וגופים סמך גופי ,יחידותיו

על הקבלן למלא את כלל האישורים בנספח ו המאשררים את ניסיונו בהתאם לכל  .1.1.7

 הדרישות של המכרז.

 

הצעת הקבלן תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, והמסמכים המוכיחים את  .1.1.8

 דרישות הניסיון ואת הדרישות הנוספות במכרז יהיו על שם הקבלן בלבד.

ילוי תנאי ו/או צירוף מסמך כנדרש ו/או עריכת שינוי/תוספת במסמכי המכרז אי מ .1.1.9

 .עלולים להביא לפסילת ההצעה על הסף

תנאי הסף המפורטים לעיל הינם מצטברים. הצעה שלא תעמוד באחד  .1.1.10

 מהתנאים תפסל על הסף.

 


