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 אבטחה מערכות של ותחזוקה התקנה, לאספקה הצעות להגשת הזמנההנדון: 

 ישוב עמנואלב טכנולוגיות

יותקנו אמצעים  מועצה מקומית עמנואלבמסגרת שיפור המיגון במרחב -כללי .1

 .יפור המענה המבצעי שטכנולוגיים ל

 

 כולל: הפרויקט .2

. התקנת שוניםלגילוי וחקירה של איומים בטווחים מערכת מצלמות התקנת  .2.1

 לעבודה תקינה של המערכת.יזרים הנלווים את כלל האב כוללת המצלמות

המתקבל  הווידאוהתקנה של מוקד שליטה עם כלל רכיבי השליטה וניתוח  .2.2

 מאביזרי הקצה.

הקמת תשתית תקשורת מהירה לחיבור כלל חלקי המערכת וביצוע  .2.3

 אינטגרציה של כלל רכיבי המערכת.

מזמינה את המכותבים להגיש הצעות למענה לפי  החברה הכלכלית עמנואל .3

 המסמכים המצורפים.

 סף להשתתפות במכרז:התנאי עיקרי  .4

בחדר  09:00 בשעה 11.12.2018 בתאריךסיור קבלנים בהשתתפות  .1.1

 .מועצהההישיבות במשרדי 

 .בישראלכחוק או תאגיד רשום ישראל תושב  .1.2

 . ₪ 75,000בנקאית ערבות  .1.3

 פרים כחוק.אישור ניהול ס .1.1

 עוסק מורשה לעניין מע"מ. .1.5

שלא יוחזרו,  ₪ 1500בעלות של מהחברה הכלכלית  רכישת המכרז .1.6

 .והצגת קבלה על כך

לשנה בכל אחת משלוש השנים ₪  2,000,000מחזור כספי של לפחות  .1.7

בתחום מערכות בפרויקטים  2015-2017קרי לתקופה  האחרונות,

ולוגיות יישוביות הכוללות: מערכת טמ"ס יישובי, הקלטה הגנה טכנ

 דיגיטאלית, תקשורת אלחוטית ואופטית וכן מערכת שו"ב 

בהם התקין מערכות כמפורט לעיל  (לפחות)שלושה פרויקטיםשל  ביצוע .1.8

)לא כולל  מע"מ(, כ"א ₪  300,000בהיקף מינימאלי  שהושלמו ונמסרו
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, בחמש השנים האחרונות, שנהשלא כקבלן משהתקין והפעיל בעצמו, 

 ובכל פרויקט הקים והפעיל: מצלמות אבטחה הכוללת אנליטיקה

רשתות  בתנאי חוץ, NVR  , מערכות צפייה הקלטה בתנאי חוץ

יתקבלו המלצות על ביצוע  תקשורת נחושת ואופטיות ומערכת שו"ב.

פרויקטים בתחום האבטחה גם של פרויקטים כגון: עיר בטוחה, אבטחת 

ם ומחנות בהיקף מקביל לגודל ומורכבות של הגנת ישוב ועבודות בסיסי

שבוצעו בחו"ל בהיקף מקביל לגודל ומורכבות של הגנת הפרויקט 

לא יתקבלו פרויקטים הכוללים אבטחת פנים מבנה בהיקף  .הנדון

נדגיש כי מסמך ההמלצות הינו כחלק מתנאי הסף להשתתפות  דומה.

 במכרז.

טמ"ס,  שו"ב ותקשורת  בתחוםשירות ו חוזי אחזקה 2ביצוע  .1.9

-ת לא יפחת מ, כאשר כל חוזה שירואלחוטית ואופטית בתוקף

 .לשנה)כולל מע"מ( ₪  15,000

 

הורשע בעבר ע"י בית משפט ו/או לא הוגש נגדו  לא המציע  .1.10

ו/או נגד מנהל ממנהליו כתב אישום לבית משפט או כל טריבונל משפטי 

 אחר העוסק בנושא, בגין עבירה שיש עמה קלון.

 .ISO 9001אישור  .1.11

והתיעוד המלא הנדרש להגשת המכרז  הסף המלאאי נתנוסח  .1.12

 .ימסרו בסיור הקבלנים

 :ז ואבני דרך לביצוע המכרז"לו .5

במרכז ההפעלה במועצה  09:00בשעה  11.12.2018 –קבלנים סיור  .5.1

 .מקומית עמנואל

 במועצה מקומית עמנואל.12:00בשעה  2.1.2019 -מכרזהצעות להגשת  .5.2

 ,בברכה .6

 פרץיעקב 

 קב"ט מועצה מקומית עמנואל
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