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אספקה,  ,הכוללים רכישה ,מולטימדיהו תאורה ,שירותי הגברה לאספקת 2018.02 פומבי מכרז
  בית הנשיא עבור ציוד השל  תפעולהתקנה ו

 

  כללי .1

בזאת למציעים העומדים בתנאי הסף  פונה( "המזמין"" או בית הנשיא")להלן: בית הנשיא  .א
)להלן:  ,לטימדיהושירותי הגברה, תאורה ומ לאספקתלהגיש הצעתם  ,להשתתפות במכרז זה

 בית הנשיאבהגברה, תאורה ומולטימדיה  של ציוד והתקנהאספקה  ,רכישההכוללים  (,"השירותים"
ציוד בבית הנשיא השל ותפעול  התקנה, הטמעה, תחזוקה שירותי אספקתכן ו, "(הציוד)להלן: "
  להלן. כמפורט

 השירותים"( לבצע את הקבלן" או "הספק" או "הזוכהעל המציע אשר הצעתו תזכה במכרז )להלן: " .ב
או בכל מקום אחר עליו חצר המשכן ב', טרקלין טקסים, טרקלין א', אולם ה -במשכן נשיאי ישראל 

 .  של המזמין נו המלאהולשביעות רצ ("אתר" או "המזמין מתקני)להלן: " יורה המזמין 

 - י"ג כמפורט בנספח, להתקינו ציודאת הרכוש עבור בית הנשיא דרש הזוכה ליבמסגרת ההתקשרות י .ג
להפעילו ו של מערכת הגברה, תאורה ומולטימדיה בבית הנשיא מפרט טכני לרכישה והתקנת קבע

  .הגברה, תאורה ומולטימדיהמפרט טכני/כתב כמויות לתפעול מערכת  - ו"ט נספחכמפורט ב
 אמצעות קבלן משנה אשר עומד בתנאיםההתקנה בעבודות לבצע את הזוכה  ובהר כי באפשרותי

 .ג"יהקבועים בנספח 
 ראותםחלק בלתי נפרד ממנו ויש להם "( מסמכי המכרזכל המסמכים המצורפים למכרז זה )להלן: " .ד

  כמשלימים זה את זה. 
בנספח י' בעצם הגשת ההצעה מתחייב המציע לעמוד בתנאי הסכם ההתקשרות בנוסח המצורף  .ה

  למסמכי המכרז.
 

 בין אם לאו: ו ם צורפו לחוברת המכרזא בין, להלן המפורטים המסמכים את כוללים המכרז מסמכי .ו
 

 זה מסמך ; 

 הצעה הגשת טופס  - 'א נספח; 

 1991-העדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א בדבר תצהיר  - 'ב נספח 
 ;1987 -ולפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז   

 קודמות הרשעות העדר בדבר הצהרה  - 'ג נספח; 

 מקור בתוכנות שימוש על הצהרה  - 'ד נספח; 

 על לשמירה והתחייבות עניינים מניגוד להימנע התחייבותהצהרה ו  - 'ה נספח      
 ;סודיות   

 המציע של כספיה מחזורה אודותעל  ח"רו אישור - 'ו נספח; 

 מכרזב הצעות תיאום אי בדבר תצהיר  - 'ז נספח; 

 מוגבלות עם עובדים העסקת בדבר תצהיר  - 'ח נספח; 

 ביטוחים קיום אישור - 'ט נספח; 

 התקשרות הסכם  - 'י נספח; 

 ספקים פורטל הסכם - א"י נספח; 

 (ביצוע ערבות – 2-ב"י; הגשה ערבות – 1-ב"י) בנקאית ערבות טופס - ב"י נספח; 

 קבע והתקנת לרכישה טכני מפרט - ג"י נספח; 

 לרכש והתקנה של מערכות ההגברה, התאורה והמולטימדיה  מחיר הצעת  - ד"י נספח
 ;בבית הנשיא   

 כתב כמויות לתפעול מערכת הגברה, תאורה ומולטימדיהטכני מפרט - ו"ט נספח/. 
 

 זכר ו/או נקבה. אבו נכתב במסמך זה לשון זכר או לשון נקבה המשמעות הישבכל מקום 
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 מהות ההתקשרות והיקפה .2

הציוד )להלן: של  שירותי הפעלה ותחזוקה אספקת ההצעות המתבקשות על ידי המזמין הן עבור .א
)להלן:  במתקני המזמיןאספקה, התקנה והטמעה של הציוד , וכן עבור רכישה"(, תפעול שירותי"

 ל כמפורט במסמכי המכרזוהכו, ובגינותחזוקה שירותי אחריות  אספקתלרבות  (,"העבודות"
 בהם שיוכנס שינוי כל לרבות, המכרז למסמכי ו"ט נספחו/או  נספח י"ד או/ו ג"י נספחבהתאם לו

 . "(המפרט)להלן : " הדין דרישת פי על או ובכתב מראש הצדדים בהסכמת

כפי שמוגדרים במסמכי המכרז וזאת עפ"י דרישת המזמין  במתקני ההעבוד יידרש לבצע את זוכהה .ב
 המזמין מעת לעת. 

ימי  45לשביעות רצון המזמין תוך הספק יידרש לבצע את העבודות  – זמנים לביצוע העבודהלוחות  .ג
 מחתימת הסכם בין הצדדים.עסקים, 
הינו כל יום למעט יום שבת, יום שישי, ימי שבתון, ערב ראש השנה, שני ימי  יום עסקיםיובהר כי 

ראש השנה, ערב יום כיפור ויום כיפור, ערב חג ראשון של סוכות, חג ראשון של סוכות, ערב שמיני 
עצרת של סוכות, שמיני עצרת של סוכות, פורים, ערב ראשון של פסח, ראשון של פסח, ערב שביעי של 

 .של פסח, יום העצמאות, ערב חג השבועות, חג השבועות ותשעה באב פסח, שביעי

 השירותים הנדרשים במכרז. כל בכוונת המזמין לבחור ספק אחד אשר יספק את  .ד

וכן  ,מובהר כי הסכם ההתקשרות שייחתם עם הספק יכלול רכישה והתקנה של ציוד תאורה והגברה .ה
אינו בפועל. המזמין ותבוצענה מעת לעת שתידרשנה על פי הזמנות  ,של ציוד זה תפעולשירותי 

ל ובהיקף כלשהו מהזוכה, והכ תפעולאו להזמנת שירותי  תפעולמתחייב להזמנת מלוא שירותי ה
 .של המזמין יעשה בהתאם לצרכיו ושיקול דעתו הבלעדי

 היקף ההתקשרות במכרז זה יהיה כדלקמן: .ו

 .הצעת המציע על סכוםלא יעלה שרות היקף ההתק - בגין רכישה, אספקה והתקנה של הציוד (1
 , ראה נספח י"ד.זה רכיבתשומת ליבם של המציעים כי הוכן אומדן ל

  .לשנה מע"מ בתוספת₪  600,000לא יעלה על סכום של היקף ההתקשרות  – תפעולבגין שירותי  (2

בהודעה בכתב  בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המזמין יהיה רשאי, .ז
והכל בהתאם  רבות עבור רכישת ציוד נוסףל ,שימסור לזוכה, להרחיב מעת לעת את השירותים

 מפורט להלן:ה היקףלצרכי המזמין וב

עבור רכישת ציוד בהתאם להצעת המחיר של הספק, מהיקף ההתקשרות לרכישת הציוד  40%עד  -
 .ד(")נספח י וכיוצא בזה עבודות ,, חלפיםנוסף

 .ו("נספח טבהתאם ל) עבור שירותי תפעול מהיקף ההתקשרות השנתי 50% עד -

 

 תקופת ההתקשרות .3

)להלן: שנה ותימשך על הסכם ההתקשרות תקופת ההתקשרות תחל ממועד חתימת הצדדים  .א
השירותים עם קבלת הודעת  לאספקתעל הזוכה להיערך באופן מידי . (תקופת ההתקשרות""

 הזכייה. 
למזמין שמורה זכות הברירה )אופציה( הבלעדית להאריך את ההתקשרות עם הזוכה לתקופות  .ב

"(, תקופת ההתקשרות המוארכתשנים נוספות )להלן: " 6נוספות, בנות שנה אחת או פחות, וזאת עד 
 שנים בסה"כ.  7עד תהא  הכוללתכך שתקופת ההתקשרות 

 הזוכה תעודת האחריות תונפק לטובת .רכישתויום מ שנים 3-לתהא הציוד תקופת האחריות בגין  .ג
קה, חלקי חילוף וחזתשירותי  האחריות תכלול. מוטבים( 2) בית הנשיאעבור בית הנשיא ולטובת 

 . )נספח י"ג, נספח י"ד ונספח ט"ו( ל כמפורט במפרטו, והכללא תמורה ,ותיקוניםמקוריים 
 להלן.  25תחול העברת האחריות כמפורט בסעיף  עם הזוכה במקרה של הפסקת ההתקשרות .ד
מובהר כי בתקופת ההתקשרות המוארכת ימשיכו לחול כל תנאי המכרז, לרבות הוראות מפרט  .ה

  .ו"ט-ו ד"י ,ג"י נספחיםכמפורט ב ,הצעת המחירהשירותים והעבודות ו
ימים, לכל היותר,  14תוך  המצורף בנספח י' למסמכי המכרז, ,הזוכה יחתום על הסכם ההתקשרות .ו

 .ובהתאם להנחיות המזמין מיום שנמסרה לו הודעה בדבר הזכייה
 ם את ההתקשרות עם הזוכה בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי,    לסיי רשאי איה המזמין .ז

יום  15הודעה בכתב בדואר או באמצעות הדוא"ל, במסיבות ארגוניות, תקציביות או אחרות, וזאת 
 מראש.
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 להשתתפות במכרזתנאי סף מקדמיים  .4

 
 

 דרישות הסף הרשומות להלן הן מצטברות ויש לראותן כמשלימות זו את זו.
 בהתאם להחלטת  מציע ו/או הצעה שלא יעמדו בכל דרישות הסף להשתתפות במכרז יפסלו

 .מכרזיםהועדת 
 

 הבאים:רשאי להשתתף במכרז רק מציע העומד בעצמו במועד הגשת ההצעה בתנאים 

וכן תאגיד רשום כדין בכל מרשם המתנהל על פי דין הצריך לעניין נושא ההתקשרות  יחיד אוהוא  המציע .א
  .1993-התשנ"ג ,( לתקנות חובת המכרזים1)א()6בהתאם לתקנה הנדרשים על פי דין  הרישיונות בעל

  

המציע שילם את כל חובותיו לרשם המופקד על המרשם שבו הוא רשום על פי דין, כגון רשם החברות,  .ב
הוא חברה, המציע אינו רשום ברשם המציע רשם השותפויות וכיו"ב, עד למועד הגשת ההצעה. אם 

חברה "או בהתראה לפני רישום כ 1999-כהגדרתה בחוק החברות, התשנ"ט ה"חברה מפר"החברות כ
 .ה"מפר

 האמור בנסח .עדכני שותפות/חברה נסח או זהות תעודת להציג המציע על זה סף בתנאי עמידה לצורך
. ההצעה מוגשת בהש לשנה שקדמו שניםעבור ה שנתית אגרהבגין תשלום  חובות מצוינים לא כי יופיע

 .התאגידים רשות של האינטרנט מאתר ממוחשב באופן המציע ידי על תתבצע תקפים אישורים הוצאת
 

קיומם של כל האישורים והתצהירים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, המציע יוכיח  .ג
 , לרבות האישורים הבאים:1976-תשל"וה

-תשנ"אהרות לפי חוק עובדים זרים, יתצהיר המאומת על ידי עורך דין בדבר העדר הרשעות בעב (1
 .1987-תשמ"זהולפי חוק שכר מינימום,  1991

אישור פקיד מורשה, רואה חשבון או יועץ מס, המעיד שהמציע מנהל פנקסי חשבונות על פי פקודת  (2
או שהוא פטור מלנהלם ושהוא נוהג  1975-תשל"והמס הכנסה ]נוסח חדש[ וחוק מס ערך מוסף, 

לדווח לפקיד שומה על הכנסותיו וכן מדווח למנהל מס ערך מוסף על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי 
                  מס ערך מוסף.חוק 

 .עוסק מורשהתעודת  (3
 

 להצעתו לצרף המציע על כן כמו .כנדרש וחתום מלא 'ב נספח את להגיש יש זה סף בתנאי עמידה לצורך
 באופן המציע ידי על תתבצע תקפים אישורים הוצאת. בתוקף מורשה עוסק תעודתו ספרים ניהול אישור

 רשות של המידע מערכות באמצעות מקוון באופן או המיסים רשות של האינטרנט מאתר ממוחשב
 . להצעה ותצורף המיסים

 

 )למעט עבירות שהתיישנו או נמחקו( לא הורשעו ו/או נושאי המשרה המועסקים על ידו ובעלי ו/או המציע .ד
העיסוק נושא  הנוגעות לתחוםוכן בעבירות  ,ו/או עבירות מין ו/או אלימות ל טוהר המידותעבעבירות 

מתנהל נגדם הליך חקירה לא או ו/לא הוגש נגדם כתב אישום /או מכרז זה או תחום עיסוק דומה, ו
  בעבירות כאמור.

 .כנדרש וחתום מלא 'ג נספח את להגיש יש זה סף בתנאי עמידה לצורך

 

 של בסך ,אוטונומית, שהוצאה לבקשת המציע בלבד ערבות בנקאיתלהצעתו צרף יהמציע  -ערבות הצעה  .ה
. הערבות תהיה בלתי מוגבלת בתנאים לפירעון עם דרישה. תוקף הערבות יהיה עד ליום ₪ 10,000

 .למסמכי המכרז 1-ב"יהערבות תהיה בנוסח המדויק המוצג בנספח  .31.05.19
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  להשתתפות במכרז מקצועייםתנאי סף  .5

 
 

 זו את זו.דרישות הסף הרשומות להלן הן מצטברות ויש לראותן כמשלימות 
 בהתאם להחלטת מציע ו/או הצעה שלא יעמדו בכל דרישות הסף להשתתפות במכרז יפסלו

 .ועדת המכרזים

 של תפעולשירותי  אספקתב לכל הפחות, ,2014-2018בין השנים  יםשנ 5של  ןבעל ניסיוהוא המציע  .א
 .)אספקת שירותי הפעלה ותחזוקה של הציוד( ומולטימדיה תאורה ,הגברה מערכות

 .כנדרש מלא וחתום 'א נספח לצרף את סף ישהלצורך עמידה בתנאי  

אחת מהשנים בכל אירועים  16-בומולטימדיה ת הגברה תאורה ושל מערכ תפעול שירותי סיפקהמציע  .ב
מקומיות או משרדי  רשויות שהם לכל הפחות, ,לקוחות שונים 2 עבור לכל הפחות, ,2018-ו 2017

 .או משרדי הפקה כנסת או מבקר המדינההיחידות סמך או חברות ממשלתיות או ממשלה או 
  . לכל הפחות אירועים 8לכל לקוח סופקו  
גם אם הוא הוצג כלקוח של אותו מציע  2018כלול בהצעה לקוח של המציע בשנת ניתן לכי  יודגש 

 .2017בשנת 
 כנדרש. ותומלאחתומות  'א נספחבב 14בסעיף הטבלאות שלצורך עמידה בתנאי הסף יש לצרף את  

 אירועים מצולמים 3עבור ומולטימדיה  תאורה ת הגברהושל מערכ תפעולשירותי סיפק מציע ה .ג
  ., לכל הפחות2018-ו 2017אחת מהשנים בכל , )אין חובה לשידור חי( ערוצי טלוויזיהששודרו ב

 .בשנתיים אירועים 6עים מצולמים בכל שנה רלוונטית וסה"כ וראי 3יובהר כי נדרש להציג  
 כנדרש. ותומלאחתומות נספח א' בג 14בסעיף הטבלאות שלצורך עמידה בתנאי הסף יש לצרף את  

 :כמפורט להלן ,הגשת הצעה למכרז זהמועד ועד  2017ינואר מ החל ,עובדים 4לפחות המציע מעסיק  .ד
 במצטבר כטכנאי/ת סאונד.  שנים 5של ניסיון  /תסאונד, בעל /תטכנאי (1

 במצטבר כטכנאי/ת תאורה.  שנים 5של ניסיון  /תתאורה, בעל /תטכנאי (2

 . לוגיסטיקה /תמנהלת או מחסנאי/ (3

 .בקבלת ורישום אירועים( 2של שנתיים ) ת ניסיון/נציג/ה בעל (4

 המציע.נצבר אצל מעסיקים אחרים שאינם כולל ניסיון ש הנדרש ניסיון העובדיםיובהר כי 
 חתומות ומלאות כנדרש.ד בנספח א' 14בסעיף לצורך עמידה בתנאי הסף יש לצרף את הטבלאות ש 

 מסך שלאשר אינו פחות  2018-ו 2017, 2016 במהלך כל אחת מהשנים מחזור הכנסות שנתי למציע .ה
  .לכל שנה מע"מ בתוספת₪  2,000,000

 .'ו נספחהמופיע ב בנוסח ח"רו אישור להציג המציע על זה סף בתנאי עמידה לצורך
 

 אופן מילוי ההצעה  .6
ולמלא בה את טופס הגשת ההצעה  בחוברת המכרז המקורית בלבדל המציע להגיש את הצעתו ע .א

ולחתום במקומות מדויקים ומפורטים בהם הוא נדרש למלא פרטים שבנספח א' וכל יתר הנספחים, 
 המיועדים לכך בחתימה מלאה של המוסמכים לכך מטעמו. 

 דף ממסמכי המכרז. כלהמציע יחתום על  .ב
המציע ימלא את המסמכים אך ורק במקומות הנדרשים למילוי על ידי המציע. אין לשנות או להוסיף  .ג

אלא ככל שהדבר נדרש במפורש במסמכי המכרז. אין לבצע מחיקות בנוסח  על הכתוב במסמכי המכרז
לגרום  יםכאמור, יראו כלא בוצעו ועלול . כל הוספה או מחיקה או שינוי או הסתייגותמסמכי המכרז

 לפסילת ההצעה. 
מחיקה של פרטים שמולאו על ידי המציע בשגגה תעשה על ידי מתיחת קו על הפרט השגוי ורישום  .ד

 הפרט הנכון בצידו וליד התיקון תוטבע חתימת המציע.  
הצעה שמולאה  , ועדת המכרזים רשאית שלא לפסולליע( לו( עד )אפים קטנים )על אף האמור בסעי .ה

ההצעה תואמת את כי  –על אף הסטייה  –בסטייה מההוראות המפורטות בסעיף זה לעיל, אם שוכנעה 
 ברורה וחד משמעית וכי הסטייה נעשתה בתום לב. הצעההכי דרישות המכרז, 

את ההצעה בצירוף כל המסמכים הדרושים בשני עותקים זהים, שיסומנו כמקור יש להגיש  יודגש: .ו
במעטפה סגורה, שלא תישא עליה סימני זיהוי כלשהם ואשר עליה ייכתב "מכרז פומבי והעתק, 
 של ותפעול התקנה, אספקה, רכישה הכוללים, ומולטימדיה תאורה, הגברה שירותי לאספקת 02.2017
 ".עבור בית הנשיא הציוד
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 מסמכים שיש לצרף להצעה .7

 
)או  של אחד המסמכים צירוף בהיעדר. להלן המפורטים המסמכים את להצעתו לצרף על המציע .א

 הגשת אי מסמכים. השלמת לבקש ,דעתו שיקול לפי ,או ההצעה את שלא לשקול המזמין רשאי יותר(
 ההצעה. של לפסילה להביא עלולה במכרז להשתתפות הנדרש להוכחת עמידה בתנאי הסף מסמך

 .בנפרד אליה יצורפו ולא המכרז ימולאו בחוברת המכרז בחוברת הכלולים מסמכים

 

 על המציע למלא את הפרטים בנספחי המכרז וכן לצרף להצעתו את המסמכים כדלקמן: .ב
 

 חתומים בתחתית כל עמוד; (1-110 ודמסמכי המכרז )כל העמודים בקובץ זה מעמ .1

 ז ליחיד(;"תעודת רישום התאגיד או השותפות כדין )או צילום ת .2

באמצעות תדפיס עדכני מהמרשם בו רשום פרטים מלאים על זהות התאגיד המציע  .3
 התאגיד )רשם החברות/השותפויות(;

 שילם את כל חובותיו לרשם;המציע לפיו ובו רשום המציע שאישור עדכני מן המרשם  .4
 

 ;נספח א' – טופס הגשת הצעה .5
 

 

ולפי חוק  1991-העדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א בדבר תצהיר .6
 ;ב'נספח  – 1987 -שכר מינימום, התשמ"ז

 

 

 ;ג'נספח  – הצהרה בדבר העדר הרשעות קודמות .7
 

 ;ד'נספח  – הצהרה על שימוש בתוכנת מקור .8
 

 

 סודיות על לשמירה והתחייבות עניינים מניגוד להימנע והתחייבות הצהרה .9
 ;ה'נספח  – 
 

 ;ו' נספח – כספי של המציעהמחזור האודות על  אישור רואה חשבון .10

 ;ז'נספח  – מכרזבתצהיר בדבר אי תיאום הצעות  .11
 

 ;נספח ח' – תצהיר בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות .12
 ;ט'נספח  –ביטוחים קיום אישור  .13

 

 ;י'נספח  –הסכם התקשרות  .14

 ;א"ינספח  –הסכם פורטל ספקים  .15

 (2י"ב  -ו 1)י"ב  ;ב"ינספח  –טופס ערבות בנקאית  .1 .16
 

  ;ג"ינספח  –מפרט טכני לרכישה והתקנת קבע  .2 .17
 

 ;ד"נספח י – אספקה והתקנת ציוד ,רכישה –הצעת מחיר  .3 .18
 

  ;ו"טנספח  – תאורה ומולטימדיה ,תפעול מערכות הגברה – הצעת מחירמפרט טכני ו .4 .19

פרוטוקול כנס הספקים, תשובות המזמין לשאלות הבהרה והודעות עדכון שיישלחו  . 20
חתומות על ידי המציע לאישור למציעים על ידי המזמין, אם וככל שיהיו כאלה, כשהן 

 כי הללו אכן התקבלו על ידו, הובנו, ונלקחו בחשבון בעת הכנת ההצעה;
 

 

 המציע רשאי, אך לא חייב, לצרף להצעתו מסמכים כדלקמן: .ג

-ב"התשנ, המכרזים חובת לחוק ב2 בסעיף כמשמעותו" אישה בשליטת עסק" שהוא מציע .1
 רואה אישור להצעתו בעת הגשתה יצרף, זו עובדה בשל העדפה לו תינתן כי ומעוניין, 1992
 .כנדרש, בשליטה מחזיקה של ותצהיר חשבון

, 1995-(, התשנ"החובת המכרזים )העדפת תוצרת הארץ תקנות עובד בדרישתמציע אשר  .2
 ומעוניין כי תינתן לו העדפה בשל עובדה זו יצרף להצעתו אישור ותצהיר.

http://mof.gov.il/Takam/TakamInstructions/T07040102060101.DOCX
http://mof.gov.il/Takam/TakamInstructions/T07040102060101.DOCX
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  המכרז מסמכי .8
 מכרזים" לשונית תחת, www.president.gov.il :בכתובת הנשיא בית באתר מפורסמים המכרז מסמכי
 , ככל שתהיינה,המכרזי להליך הנוגע בכל למציעים הודעות כי לכך המציעים לב תשומת". ורכש

 נוסח בין סתירה של מקרה בכל. הנשיא בית של האינטרנט באתרעד למועד הגשת ההצעות  נהפורסמת
 .המכרז מסמכי פ"ע יהיה הקובע הנוסח, המכרז למסמכי המודעה

 
 
 

 טחונייהכשר ב .9
בבית הנשיא כפופה לקבלת אישור ביטחוני לאותו  השירותים אספקתהזוכה או מי מעובדיו בהעסקת  .א

 ע״י אגף הביטחון של בית הנשיא ובהתאם לדרישותיו. יתבצעהכשר ביטחוני . העובד
בהתאם לאופי עבודתם ועפ"י שיקול אגף  )סיווג( דרשו לעבור התאמה ביטחוניתיי הזוכה עובדיכלל  .ב

 הביטחון.
יידרשו אם לתחקיר. ₪  1200יתכן כי חלק מהעובדים יידרשו לבצע תחקיר לרמה גבוהה בעלות של  .ג

זמן ₪.  2500-450סף עלות נוספת שנעה בין ותתולצורך תחקיר ברמה גבוה יותר כאמור, השלמות 
עלות קבלת ההכשרים  בין שבוע ועד לשלושה חודשים. ואהההמתנה לקבלת הכשר ביטחוני 

 הביטחוניים תחול במלואה על הזוכה.
אשר יידרש  יוחלט על אי שיבוץ עובד בשל אי עמידה בסיווג הביטחוני תועבר הודעה על כך למציעאם  .ד

 .אשר עומד בדרישות המזמין לאייש את העמדה בעובד אחר
 
 
 

 הצעה של המציע לבדו .10
ההצעה תוגש בשם המציע בלבד, וללא כל הסכם, קשר או תיאום עם גופים או אנשים אחרים  .א

האחרים או  עיםיהמגישים הצעות למכרז זה. כמו כן לא יהיו המציעים רשאים להעסיק מי מהמצ
המציע יתחייב בהתאם ויחתום על  .ושירותי התפעול תאגיד שבשליטתם בביצוע אי אלו מהעבודות

 כנדרש בנספח ז' למסמכי המכרז. במכרז הצעות תיאום אי בדבר תצהיר
בו הותר להעסיק ש, למעט במקום אין להגיש הצעה משותפת של מספר תאגידים או גופים אחדים .ב

. הצעה תוגש על ידי מציע בהם הותר השימוש בקבלן משנהשהשירותים  אספקתקבלן משנה לצורך 
אחד ובשמו בלבד. על המציע בעצמו, כאישיות משפטית נפרדת, לעמוד באופן מלא בכל התנאים 
המוקדמים המפורטים במסמכי המכרז )ולא ניתן יהיה לייחס למציע עמידה בדרישה של כל גוף אחר 

גוף אשר בוצע לגביו לרבות חברת אם, חברת בת או כל גוף אחר הקשור בדרך כלשהי למציע ולמעט 
אלא אם כן צוין אחרת במסמכי  ,(1999-לחוק החברות, התשנ"ט 323מיזוג עם הגוף המציע עפ"י סעיף 

 המכרז. 
הוא או הקבלן לעניין תנאי מוקדם הדורש ניסיון מוכח, על המציע להוכיח כי עד מועד הגשת ההצעה  .ג

השלים ביצועם של עבודות ו/או הסתמכות על קבלן משנה(  הבו הותרשהמוצע מטעמו )במקום 
שירותים במספר הנדרש בתנאים המוקדמים להשתתפות במכרז )לעניין זה, עבודה אחת ו/או פרויקט 
 אחד ו/או שירות אחד משמעם עבודה, פרויקט או שירות לפי העניין שניתנו למזמין אחד על פי חוזה(.

 
 נציג המזמין .11

ממונה רכש נכסים ולוגיסטיקה , מקסים רפפורטמר  ואהנשיא ה ביתבכל הקשור לביצוע מכרז זה נציג  .א
 בכל עת. ורשאי להחליף את נציגבית הנשיא יהא . בבית הנשיא

המכרז ויהיה אחראי על כל הפעילויות  מסמכיעל המציע למנות איש קשר לנושא מכרז זה שיקרא את  .ב
איש קשר זה ילווה את ביצוע ההתקשרות אם המציע יזכה  .מול המזמין עד תום תהליך בחירת הספק

 טופס הגשת הצעה.  –פרטי איש הקשר ימולאו בנספח א'  במכרז.
 

  ספקים כנס .12
 3, בבית הנשיא, ברחוב הנשיא 11:00בשעה  11.12.18 שלישיבית הנשיא יערוך כנס ספקים ביום  .א

לפחות חצי שעה לפני מועד תחילתו ירושלים. הכנס יארך כארבע שעות. על המשתתפים בכנס להגיע 
 לצורך הבידוק הביטחוני.

ומהווה תנאי מוקדם להשתתפות במכרז. על המציע  חובההשתתפות המציע בכנס הספקים היא  .ב
 להשתתף בכל שלביו של כנס הספקים, מתחילתו ועד להכרזה על סיומו. 

במכרז. המציע  על המציע להשתתף בכנס הספקים בשם האישיות המשפטית שתגיש את ההצעה .ג
 על טופס 'אישור השתתפות בכנס הספקים'.בשם האישיות המשפטית לפני תחילת הכנס,  ,יחתום

פרטי המציע כפי שיפורטו בטופס האמור יחייבו את המציע, והמציע יידרש למלא הצעתו בהתאם 
 לפרטים אלה. 

http://www.president.gov.il/
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 דוא"ל אמצעות, בראובן בן דנה' לגב מציע כל יעביר ,0012:בשעה  06.12.18 חמישיליום  עד .ד
dana@president.gov.il,  את פרטי המציע כפי שמתבקש במסמכי המכרז, את שמו ותפקידו של

הנציג מטעם המציע ואת מספר ת.ז. שלו, וכן כתובת, טלפון נייח, טלפון נייד וכתובת דוא"ל 
  לו הודעות. שבאמצעותם ניתן להתקשר עמו ולמסור

בית הנשיא יהא רשאי, אם יהיה בכך צורך ולפי שיקול דעתו הבלעדי, לפצל את כנס הספקים למספר  .ה
מפגשים. הודעה על מועדי מפגש נוספים, אם יקבעו, תימסר בדוא"ל ומראש למציעים שמסרו את 

 פרטיהם, כאמור לעיל. 
המציע ים בסמוך למועד קיומו. במהלך כנס הספקים, ככל שירשם פרוטוקול, הוא יועבר למשתתפ .ו

 יצרף להצעתו עותק מפרוטוקול כנס הספקים, כאמור, כשהוא חתום, כחלק ממסמכי ההצעה.
התקבלו במסגרת כנס הספקים החלטות המוסיפות, גורעות או משנות תנאי מתנאי המכרז או פרטים  .ז

, סופיות שתופענה בפרוטוקולכפי תהיינה החלטות אלו,  – מהמפרט )הן מנספח י"ג והן מנספח ט"ו(
 ומחייבות.

לא יהיה כל תוקף לכל אמירה, מצג, הבטחה או דבר אחר, שנאמר למציע בעל פה או בדרך אחרת, ככל  .ח
 שיהיו כאלה, שלא נרשמו בפרוטוקול בכנס הספקים.

לפני תחילת כנס הספקים יחולקו למציעים על ידי נציגי המזמין קובץ שרטוטים מודפס + מדיה  .ט
יובהר כי לית המכילה את הקובץ, שבהם יהיה על המציעים לעשות שימוש בעת תכנון הצעתם. דיגיט

 ולצרפו חתום להצעתם.  ץ האמור מנציגי בית הנשיאעל המשתתפים לוודא את קבלת הקוב
 

 שאלות הבהרה מטעם המציעים, הבהרות ושינויים במסמכי המכרז מטעם המזמין .13
בציון פרטי זהות אך ורק בכתב,  הבהרה ותרשאי להגיש שאלות ובקש מציע שהשתתף בכנס הספקים .א

 רביעי עד ליום dana@president.gov.ilדוא"ל דרך כתובת שם המכרז ומספר המכרז, המציע ו
  .12:00לא יאוחר מהשעה  19.12.18

תשומת הלב מוסבת לכך כי מציעים המעוניינים לספק פריטים המנויים במפרט שהינם שווה ערך  .ב
פריט שווה ערך במסגרת הליך שאלות ההבהרה  בקשה לאישורלפריט היצרן הנדרש במכרז יגישו 
יובהר כי החלטת המזמין לעניין הצעת פריט שווה ערך מחייבת  מטעם המציעים כמפורט בסעיף זה.

 וסופית.

 ו.המציע יידרש לוודא קבלת שאלתו. שאלות הבהרה שיגיעו לאחר מועד זה לא יענ .ג
 .בכתבלא יהיה תוקף לכל תשובה שלא תינתן על ידי נציג המזמין  .ד
לפני המועד האחרון להגשת ההצעות, בין ביוזמת המזמין שנעשתה כל שינוי או תוספת למסמכי המכרז  .ה

יחייב את המציעים,  . שינוי כאמורה על ידי המזמיןובין בעקבות שאלות הבהרה של מציעים, ייעש
ייחשב בהתאם להודעה שתישלח למציעים בעניין זה. אישור פקס או משלוח דוא"ל מאת נציג המזמין 

  ראיה למסירת התשובות למציעים.
 המזמין רשאי לעדכן ולשנות את מסמכי המכרז, ובכלל זה לשנות את המועדים הקבועים בהם. .ו
תשובות, הבהרות והודעות שינוי שיישלחו למציעים, אם יישלחו, יצורפו על ידם להצעתם, כשהן  .ז

חתומות על ידם וזאת לאישור כי הללו אכן התקבלו על ידם, הובנו, ונלקחו בחשבון בעת הכנת ההצעות. 
 חלק בלתי נפרד מהצעת המציע.הן תשובות, הבהרות והודעות שינוי 

 
 

 שת הצעותמקום ומועד אחרון להג .14
שיסומנו כמקור והעתק  עותקים זהים בשניאת ההצעה בצירוף כל המסמכים הדרושים יש להגיש  .א

 02.18 מס' פומבי מכרז"במעטפה סגורה, שלא תישא עליה סימני זיהוי כלשהם, שעליה ייכתב 
של ציוד  תפעולשירותי הגברה, תאורה ומולטימדיה, הכוללים רכישה, אספקה, התקנה ו לאספקת

 ".בית הנשיאעבור 
בתיבת המכרזים המוצבת בכניסה לבית הנשיא )בביטחון(, רח'  , באופן אישי,את המעטפות יש להפקיד .ב

הצעה שלא תימצא בדיוק.  12:00השעה  עד 09.01.19 רביעי וזאת לא יאוחר מיוםירושלים,  3הנשיא 
  בתיבת המכרזים בתאריך ובשעה הנקובים לעיל לא תובא בחשבון.

 .המציע לדאוג כי אכן שולשלה המעטפה לתיבת המכרזים באחריות
אין לשלוח הצעות בדואר )לרבות דואר שליחים( או בדרך אחרת. הצעה שתגיע בפקס או בדואר או 

 תיפסל על הסף. –בדואר אלקטרוני 
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 עדכון פרטים ומסירת פרטים נוספים ובירורי המזמין .15

בית הנשיא רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לדרוש מן המציע פרטים, מסמכים וכל מידע אחר הנראה לו 
נחוץ לשם בחינת הצעתו, לרבות השלמת מידע חסר, הבהרות וכל מידע אחר או נוסף הנראים לו דרושים 

 דע הנדרש. לפי שיקול דעתו הבלעדי, והמציע מתחייב להמציא לבית הנשיא, מיד עם דרישתו, את המי
 מבלי לגרוע מהאמור לעיל:

בית הנשיא רשאי, על פי שיקול דעתו, לדרוש מהמציע לגלות פרטים מלאים ומדויקים בדבר זהותו,  .א
עסקיו, מבנה ההון שלו, מקורות המימון שלו או של בעלי עניין בו, שיטת התמחור / ניתוח המחירים 

 עניין בגילויו.  לפיה תמחר את הצעתו, וכן כל מידע אחר שלדעתו ישש

 –מציע אשר נמנע מלמסור את המידע הדרוש במועד שקבע לכך בית הנשיא, או מסר מידע לא נכון 
 רשאי בית הנשיא שלא לדון עוד בהצעתו או לפסלה.

בהם ביצע עבודות דומות לעבודות שנציגי בית הנשיא יהיו רשאים לבקר במשרדי המציע ובאתרים  .ב
אודותיו. כן על נושא המכרז, וכן לפנות לממליצים וללקוחות אחרים של המציע לשם קבלת חוות דעת 

אודות המציע מגורמים על יהא המזמין רשאי לפנות ולקבל חוות דעת, נתונים ופרטים אחרים 
הכלכלי של המציע, דירוג האשראי שלו אודות מצבו על שלישיים, לפי שיקול דעתו, לרבות חוות דעת 

 וכיוצא באלה.

מבלי לגרוע ממחויבות המציע בהצעתו, חייב המציע לעדכן את בית הנשיא ללא דיחוי לגבי כל שינוי  .ג
אשר יחול, אם יחול, במידע שמסר לבית הנשיא, בפרק הזמן שיחלוף מעת הגשת הצעתו למכרז ועד 

עד לחתימה על  –זוכה במכרז, ואם נקבע כזוכה למועד פרסום החלטת ועדת המכרזים בדבר ה
 ההסכם. 

התברר למזמין, בין באמצעות המציע ובין בדרך אחרת, כי הצהרה או מצג של המציע כלפי המזמין  .ד
לבטל את  –אינם נכונים, מלאים או מדויקים, רשאי המזמין לפסול את ההצעה ואם בחר בה כזוכה 

 הזכייה לפי שיקול דעתו הבלעדי.
 

 הצעת המציע גילוי .16
בהגשת הצעתו מביע המציע הסכמתו מראש לגילוי הצעתו בפני מציעים אחרים, אם המזמין יידרש 

בבחינת סוד מקצועי או מסחרי, שעליו הודיע המציע במפורש, בכתב  ואשהמידע  למעטלעשות כן, וזאת 
לא תחשב לסוד ככלל, הצעת המחיר של המציע ובאופן בולט בעת הגשת הצעתו במקום המתאים לכך. 

 מקצועי או מסחרי.
 .ידוע למציע כי לוועדת המכרזים סמכות להחליט לגלות פרטים שאותם ביקש המציע להותיר חסויים

הודעה על כוונתה למסור פרטים  למציעועדת המכרזים לאחר שמסרה  גילוי הפרטים האמורים יתאפשר
 כך.למציע לא תהא כלפי המזמין כל טענה או תביעה בקשר לאלה, ו

 

 אחריות .17

בלי לגרוע מהוראות כל דין, המזמין ומי מטעמו לא יישאו בכל אחריות להוצאה או נזק שיגרמו  .א
 למציע בקשר עם הצעתו במסגרת המכרז או בקשר למכרז.

בכל מקרה, לא יהיה המציע זכאי לפיצוי כלשהו או להחזר הוצאות כלשהן בקשר עם השתתפותו  .ב
ובין אם בוטל המכרז בהחלטת ועדת המכרזים, אלא במידה זוכה במכרז לבמכרז, בין אם נבחר 

 שנאמר במפורש אחרת במסמכי המכרז.
 

 תוקף ההצעה .18
וד בתוקפה ותהיה בלתי חוזרת, על כל פרטיה, מרכיביה ונספחיה, ותחייב את מגישה מכל הצעה תע .א

 בהצעות לדון מתחייב . המזמין אינובו תוכנס לתיבת המכרזים ועד לתום תקופת הערבותשמועד מה
 זכייתו בדבר הודעה וטרם ניתנה ההצעות של תוקפן לפוג עמד או פג תוקפן. תום לפני ביניהן ולהחליט

 בהודעה המציע ידי על בוטלה לא עוד כל וזאת בתוקפה לעמוד ההצעה תמשיך מהמציעים, איזה של
 .כאמור הודעה בכתב התקבלה בוש מהמועד רק בתוקף יהיה ההצעה ביטול למזמין. בכתב

 שלא או למלא יסרב או מהצעתו המציע בו יחזור חוזרת בלתי היא ההצעה בהש שבתקופה במקרה .ב
 מקובלת בדרך שלא ינהג או המכרז ממסמכי לאיזה או להצעה בהתאם התחייבויותיו במילוי יעמוד
 נחתם אם החוזה את ולבטל מעיקרה כבטלה ההצעה את לראות רשאי המזמין בתום לב, יהא או

 כספים מראש ומוסכם קבוע כפיצוי לחלט רשאי יהיה וכן ,לנכון שימצא ככל אדם כל ולהתקשר עם
 כדי לעיל באמור אין .(ה)4, לרבות ערבות ההגשה כנדרש בתנאי סף המציע ידי על אשר שולמו אחרים
 .דין כל לפי כאמור מציע כלפי ןלמזמי העומדים אחרת זכות או סעד מכל לגרוע
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 הצהרות המציע .19
 מצהיר, המכרז במסמכי הכלולים אחרת התחייבות או הצהרה לכל ובנוסף, במכרז הצעתו הגשת עם .א

 והתחייבות כאישור כמוה מציע ידי על ההצעה הגשת עצם'. א בנספח אמורלגבי ה ומתחייב המציע
 .לאו אם ובין זה נספח על חתם אם בין', א בנספח המפורט לכל מצדו

ן המזמי כלפי המציע של מצג או הצהרה כי, אחרת בדרך ובין המציע באמצעות בין, ןלמזמי התברר .ב
 בה בחר ואם, ההצעה את לפסול ןהמזמי רשאי, מדויקים או מלאים, נכונים אינם הצעתו במסגרת
 מזמיןל שייגרם נזק לכל באחריות המציע יישא, כאמור במקרה. הזכייה את לבטל הזוכה כהצעה

 .כתוצאה מכך ייגרם אם
 

 אומדן .20
עבור רכישת הציוד בהתאם למפורט אומדן לגבי ההוצאה הצפויה  והופקדלצורך מכרז זה הוכן  .א

 מכרז זה. ב ד"י-ג ו"בנספחים י
)סעיף הסה"כ החורגת מן האומדן  המשך השתתפות במכרז( הצעהאפשר יקבל )ולא ילא עורך המכרז  .ב

 )למעלה או למטה(.ממנו  30% עלאו יורד  בשיעור העולהבאומדן( 
 ועדת המכרזים תהיה רשאית לשקול לקבל את ההצעה, גם אם היא חורגת מגבולות האומדן ,זאתעם 

 ., לאחר בירור מול המציע ומנימוקים שיירשמו בפרוטוקולבשיעור האמור
כלל חייבת, לפנות ל אינה, רשאית ועדת המכרזים, אך האמור בסעיף קטן ב' לעיל ףאיצוין כי על  .ג

חרגה מן במקרה שיותר מהצעה אחת לרבות  ,חיר חוזרת ומשופרתמציעים לצורך קבלת הצעת מה
ביחס וד . פנה עורך המכרז לקבל הצעת מחיר סופית ומשופרת, יחושב הניקבשיעור האמור האומדן
בהתאם להצעת המחיר הסופית. מציע שלא הגיש הצעת מחיר משופרת תיחשב הצעתו  ,מחירלרכיב ה

 הראשונה כהצעה הסופית.
 

 

 לבחירת ההצעה הזוכהאמות מידה  .21
את עמידת המציע ועדת המכרזים את אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה, תבחן  ועדת המכרזיםבטרם תבחן 

 הסף והכל כדלקמן:תנאי ב
 

 :הסף תנאי בדיקת - ראשון שלב .א
)מקדמיים  ההצעות להגשת הנדרשים הסף תנאי בכל המציעים עמידת תיבדק ראשון בשלב

, בהתאם להחלטת ועדת תפסל הסף מתנאי אחדכל ב תעמוד שלא הצעה. ומקצועיים(
 .השני לשלב יעברו במצטבר הסף תנאיכל ב שיעמדו הצעות. המכרזים

 
 

 : הזוכה ובחירת (%100) המחיר הצעת שקלול - ניש שלב .ב
 לכל ציון ויינתן הכספית ההצעה שקלול יחושב, של המציעים כספיתה הצעהה תיבדק זה בשלב
 .מציע

 

 :ותהבא המשקולות פי עלתדורגנה  ההצעות הזוכה ובחירת הסופי הציון חישוב לצורך 
         

 %04 שיגיש המציע )סה"כ(  הכוללמחיר העבור  – ציודשל ה הוהתקנ האספק ,העבור רכיש
 .ד"יבנספח ש ציוד והתקנת אספקה ,רכישה – מחיר הצעתבכמפורט  ,בהצעתו

 .עבור רכיב זה בהצעת המחיר הוכן אומדןתשומת ליבם של המציעים מוסבת לכך כי 
 

 %06  תאורה ומולטימדיה ,שירותי תפעול מערכות הגברהעבור - 
 .ו"טשבנספח כמפורט בכתב כמויות  

 על ידי טכנאים  שירותי תפעוללאספקת  כוללמחיר  -
 .60% – (ו"בנספח ט 1לפרק )בהתאם 

 2פרק )בהתאם לכלל מתחם בית הנשיא  -)כללים(  תפעולהשירותי לאספקת  כוללמחיר  -
 .30% – (ו"בנספח ט

 .10% –ו( "בנספח ט 3לפרק )בהתאם  שכרת ציוד קצההל כוללמחיר  -
 

 

העריך את ההצעות חור נוסף ולאחריו ליהמזמין יהיה רשאי, אך לא חייב, לערוך הליך ת .ג
בו שצב לרבות במזאת , ולהכריז על הספק הזוכה בהתאם לציון המשוקלל המעודכן מחדש

 .שתי הצעות או יותר קיבלו ציון זהה

 

ראה ) אספקה והתקנה של הציוד ,רכישהעבור כי הוכן אומדן  מופניתהמציעים תשומת הלב  .ד
 .(לעיל 26עיף ס
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 תנאים כלליים לבחירת הזוכה .22

שומר לעצמו את הזכות לבטל מכרז זה בכל עת משיקוליו הוא, לרבות משיקולי תקציב, ולא  המזמין .א
  לבחור באף זוכה.

בנוסף לאמור לעיל, ולאמור על פי כל דין, מובהר ומודגש כי המזמין יהא רשאי לבטל את המכרז גם  .ב
מהמחיר שנקבע בו ההצעות שהוגשו הן במחיר נמוך או גבוה באופן מהותי או בלתי סביר שבמקרה 
בסיס סביר להניח כי המציעים כולם או חלקם תיאמו  בו קייםשבמקרה או לעיל(,  20)סעיף  באומדן
  .לעיל( 10)סעיף  הצעות

ים המפורטים שירותולהחליט על הזמנת רק חלק מה המזמין רשאי לקבל רק חלק מהצעת הזוכה .ג
 במכרז זה.

 בהיקף מינימלי או בהיקף כלשהו ורשאי הוא שלאים שירותהזוכה מאינו מתחייב להזמין  המזמין .ד
 לקבל הצעה כלשהי.

 רשאי לנהל מו"מ עם הזוכה במכרז זה. המזמין .ה
 

 הודעה על זכיה .23
וכן יודיע לזוכה בדבר המועד  ,המזמין יודיע למציע אשר הצעתו זכתה במכרז על קבלת הצעתו .א

והמקום לחתימה על מסמכי ההתקשרות. הזוכה במכרז מתחייב להופיע במועד ובמקום הנקובים 
 .ההתקשרות בהודעת המזמין כאמור לעיל לחתימה על מסמכי

הודעה כאמור ייצור יחסים חוזיים בין הצדדים על פי התנאים וההתחייבויות הכלולים בכל  אספקת .ב
. תקפותם המשפטית של יחסים חוזיים אלו תהיה בלתי תלויה ובלתי מותנית מסמכי המכרז

 קבע אחרת בהתאם להודעה.יבחתימה פורמאלית בין הצדדים, למעט אם י
במקרה שהמציע הזוכה לא יחתום על מסמכי ההתקשרות במועד שייקבע על ידי המזמין, יהא  .ג

 ייתו במכרז. המזמין רשאי לראות את ההצעה כבטלה מעיקרה ולבטל את זכ
לקבל רק חלק מההצעה או לפצל את העבודה בין מספר מציעים, וכן לנהל מו"מ רשאי  יהאהמזמין  .ד

 עם מציעים שהצעותיהם תימצאנה מתאימות.
 

 "זוכה שני" ו"זוכה שלישי" .24

המזמין יהא רשאי להכריז על המציע שהצעתו תזכה בניקוד השני בטיבו )אחר ניקוד ההצעה הזוכה(  .א
ההצעות כ"זוכה שני", וכן יהא רשאי לבחור ב"זוכה שלישי" בכל מקרה שחוזה  בשלב בדיקת

 ההתקשרות עם הזוכה השני לא יצא לפועל.

בשלב  יחליט המזמין להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה במכרז בשל אי שביעות רצון מתפקודו אם .ב
)או "הזוכה  , רשאי המזמין, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להתקשר עם "הזוכה השני"התפעול

, בכפוף להסכמת הזוכה השני או השלישי להיכנס בנעלי הזוכה השלישי" לפי העניין( מבין המציעים
 . ולקחת על עצמו אחריות מלאה

או "הזוכה השלישי" לפי העניין, להיכנס בנעלי יחליט המזמין לעשות כן מתחייב "הזוכה השני"  אם
 ממועד ההודעה על כך.יום  14לחתום על חוזה ההתקשרות תוך הזוכה ו

 

 ציודל אחריות .25
 . בית הנשיאו הספק: שני מוטביםעבור  נהונפקתת האחריות לציוד הנרכש והספק ידאג כי תעוד .א
האחריות לציוד הנרכש בו תופסק ההתקשרות עם הזוכה במכרז מכל סיבה שהיא, שמקרה ב .ב

הספק הזוכה ידאג לעשות כל שיידרש לצורך ו ית הנשיא,במסגרת המכרז תיוותר בתוקף על שם ב
 העברת האחריות על שם הזוכה השני או השלישי לפי העניין. 

המערכת בבית  מועד אספקת ציודתהא לשלוש שנים מתום  ציודהתקופת האחריות בגין התקנת  .ג
האחריות על הציוד הנרכש תכלול שירותי תחזוקה, חלקי חילוף מקוריים ותיקונים ללא הנשיא. 

 ג(. "י)נספח  קבע והתקנת לרכישה טכני מפרטבל כמפורט ותמורה, והכ
 

 התמורה .26
השירותים מותנה בביצוע מכלול  אספקתתשלום מלוא הסכום המגיע לספק עבור ביצוע העבודות ו .א

הפעולות הנדרשות באופן מושלם ובאיכות מעולה ביחס לכל אחת מאבני הדרך המפורטות להלן, 
לרבות קיום כל התנאים הנדרשים והמפורטים במכרז זה לגבי כל סעיף בנפרד, והתנאים הכלליים 

 כולו. הסכםהמשתייכים ל
להתקין את  סייםלהספק על , בהם ין הצדדיםמחתימת הסכם ב עסקיםימי  45בתום יצוין כי  .ב

ערך פרוטוקול מסירה יובו י"( 1סיור מסירה מס' )להלן: "יתקיים סיור מסירה ראשוני  הציוד,
 המסירה האמור.סיור קויים בהתאם לנקבע בפרוטוקול ימחייב. יובהר כי הספק יידרש לתקן את הל

( שבו יוודא "2סיור מסירה מס' "לאחר השלמת תיקון הליקויים יתקיים סיור מסירה שני )להלן: 
 המזמין אם אכן כל הליקויים תוקנו.
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  תשלום עבור התקנת הציוד יתבצע כדלקמן: - (ד"י נספחל בהתאם) הציוד תהתקנ עבור תשלום תנאי .ג

 80% בכפוף  ,1 סיור מסירה מס' לאחר לםותש ,ד"מהצעת המחיר של הספק בהתאם לנספח י
יאשר המזמין כי התקנת הציוד  1בסיור מסירה מס'  .לאישור המזמין כי התקנת הציוד הושלמה

 הושלמה )ככל שאכן כך(, ויכלול את הליקויים הנדרשים לתיקון.
 10% בכפוף  ,2 סיור מסירה מס' לאחר לםותש ,ד"מהצעת המחיר של הספק בהתאם לנספח י

מסירה סיור הליקויים בהתאם לפרוטוקול  כי הספק השלים את התיקון של כל המזמיןלאישור 
 .2ו/או סיור מסירה מס'  1 מס'

ויכלול את הליקויים האמורים יאשר המזמין את תיקון הליקויים  2בסיור מסירה מס' 
המזמין את לאחר תיקון כל הליקויים יאשר  .)ככל שישנם( )הנוספים/הנותרים( הנדרשים לתיקון

 תיקונם לשביעות רצונו.
 10% תיקון אישור המזמין בדבר בכפוף ל לםותש ,ד"מהצעת המחיר של הספק בהתאם לנספח י

ולאחר תקופת הרצה של  2ובסיור מסירה מספר  1פר סכל הליקויים אשר עלו בסיור מסירה מ
  ממועד ההתקנה. ,הציוד למשך תקופה של שלושה חודשים, לכל הפחות

הרצה: הינה התקופה שבה המערכת מופעלת ע"י הספק בצורה תקינה ולמשך שלושה תקופת 
 תקופה זו תספר מיום אישור המזמין את תיקון כלל הליקויים. חודשים לפחות מיום התקנתה.

 

 לנספח בהתאם) ההתקשרות במהלך ומולטימדיה תאורה, ההגברה מערכות תפעול עבור תשלום .ד
 :(ו"ט
ו "לם בהתאם לקבוע במסמכי המכרז והצעת המחיר בנספח טותש המערכתהפעלת התמורה בגין  

בהתאם לקבוע במסמכי המכרז והצעת  ציוד נוסף תשולםבמסמכי המכרז. התמורה בגין השכרת 
 ט"ו. המחיר בנספח

 

 בהתאם) ההתקנה עבודות במהלך מולטימדיהוה תאורהה, ההגברה מערכות תפעול עבור תשלום .ה
 :(ו"ט לנספח

 

 ימי ההתקנה 45במהלך 
בהתאם  מולטימדיהלספק שירותי הגברה, תאורה ודרש יכי במהלך ימי ההתקנה הספק ייודגש 

מטעמו לצורך קיום  ידרש להביא ציוד זמנייהספק לצורך כך,  .ו"לדרישות המזמין ולנספח ט
 עליו יורה המזמין.שהאירועים במתחם 

 2ישלם המזמין תמורה בהתאם למפורט בפרק , במהלך ימי ההתקנה, תמורת השירותים כאמור
 בהתאם להצעת המחיר שהגיש הספק.זאת ו בלבד, "נספח טב

 

 יום  45התקנה לאחר  -אי עמידה בלוחות הזמנים 
 דרש הספק לספק שירותי הגברה, תאורהיהספק לא יעמוד בלוחות הזמנים כאמור, י אםיודגש כי 

 ו."התאם לדרישות המזמין ולנספח טבמולטימדיה ו
ישלם המזמין תמורה בהתאם  -/טרקלין ב'בטרקלין א' /כאשר מתקיים אירוע בחצר המשכן 

 ו, בהתאם לסוג האירוע."נספח טב 2או בפרק  1למפורט בפרק 
מטעמו לצורך קיום  זמני ציוד ספקידרש להספק י –כאשר מתקיים אירוע באולם הטקסים  

וללא תמורה מאת המזמין, יחד עם זאת יובהר כי הספק יהא זכאי לתמורה  על חשבונוהאירועים 
הצעת המחיר סוג האירוע ול(, בהתאם לו"נספח ט - 2)פרק  בלבדשירותי תפעול על ידי טכנאים בגין 

   .הספק שהגיש
 

התשלום יבוצע  .התאם להוראות הסכם ההתקשרות ומבלי לגרוע מהאמור בהןהתשלום יבוצע ב .ו
 בהתאם להוראות החשב הכללי. 

 

 פי מסמכי המכרז לפני אישור החשבונית-התשלום מותנה בהמצאת כל המסמכים הנדרשים על .ז
, לשביעות אחרת או כל אבן דרך על השלמת העבודות ןנציג המקצועי של המזמיהלתשלום ובאישור 

 .בית הנשיאשל  ורצונ
 

 :עדכון תעריפים – ו(")נספח טתפעול תנאי תשלום עבור שירותי ה .ח
ההתקשרות, לא  חודשי ההתקשרות הראשונים ממועד החתימה על הסכם (עשר שמונה) 18במהלך  (1

 .3 יעודכנו המחירים הנקובים לעיל למעט במקרים המפורטים להלן בס"ק
סיום  חודשי התקשרות האמורים, ככל שההתקשרות לא תבוא לידי (עשר שמונה) 18לאחר תום  (2

לפי שיעור השינוי באחוזים  המחיר הנקוב לעיל ןלהוראות מסמכי ההתקשרות, יעודכבהתאם 
 ים כמפורט להלן:/ים הקובע/שיחול בין המדד הבסיסי לבין המדד

להלן ) ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדד המחירים לצרכן המתפרסם על -שם המדד  
 .("המדד"

  חודשי ההתקשרות. (עשר שמונה) 18המדד האחרון הידוע במועד תום  -המדד הבסיסי 
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הזמנת  המדד האחרון הידוע במועד תשלום התמורה החוזית או במועד שבו הופקה -המדד הקובע 
 הטובין, לפי העניין.

יעלה  החודשים הראשונים של ההתקשרות יחול שינוי במדד ושיעורו( עשר שמונה) 18אם במהלך  (3
התאמה  מהמדד הידוע במועד החתימה על הסכם ההתקשרות, תיעשה (יםארבעה אחוז) 4%לכדי 

שבו עבר המדד  לשינויים כדלהלן: שיעור ההתאמה יתבסס על ההפרש בין המדד שהיה ידוע במועד
או במועד שבו  לבין המדד הקובע במועד תשלום התמורה החוזית (ארבעת האחוזים) 4%את 

 הופקה הזמנת הטובין, לפי העניין.
הטובין  באספקת ולספק על רצונ ןבו הודיע המזמישיעודכן המחיר בהתאם למדד במועד  בסעיף זה (4

 או השירותים./ו
 לפני אישור החשבונית מסכם את הפעילות במשכן הנשיאהבהגשת דוח חודשי התשלום מותנה  (5

, אחרת או כל אבן דרך על השלמת העבודות ןנציג המקצועי של המזמיהלתשלום ובאישור 
 .ו של בית הנשיארצונלשביעות 

 
 
 

 הגשה ערבות .27
תנאי מוקדם  ואהכי צירוף ערבות בנקאית להצעה לעיל, ה. 4כאמור בסעיף למען הסר ספק יודגש,  .א

בהתאם להחלטת ערבות כנדרש יגרום לפסילת ההצעה על הסף צירוף כתב להשתתפות במכרז. העדר 
 .ועדת המכרזים

בדרישות הקבועות בתנאי הסף להשתתפות במכרז על הערבות הבנקאית שתצורף להצעה לעמוד  .ב
 :ובתנאים הבאים

או חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על  ישראלבמוציא הערבות יהיה בנק  (1
 .1981-, התשמ"א(ביטוח)פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים 

 .נכלל ברשימה שמפרסם החשב הכללי במשרד האוצרמוציא הערבות  (2
 .הערבות יהא במשרד הראשי או בסניף של מוציא הערבות בישראלמימוש  (3
בהן שם ששם המבקש בכתב הערבות יהיה זהה במדויק לשם המציע. לא תתקבלנה ערבויות  (4

 .המבקש הוא אחר או שהמבקש הוא גוף אחר המבקש ערבות עבור המציע
 .יש לצרף את הערבות המקורית להצעה (5
 .למסמכי המכרז 1-ב"ילנוסח שבנספח  ת יתאם בקפדנותנוסח הערבות הבנקאי (6
 .הערבות תהא בשפה העברית בלבד (7
חלופות ערבות, כגון שעבוד, הקפאה, עיכוב של חובות או כספים המגיעים למציע  נהתקבלתלא  (8

 .מהמזמינה או מגוף אחר של המדינה
מימוש הערבות גם באמצעות פקסימיליה, טלקס, מברק, דואר את אין לסייג את האפשרות לדרוש  (9

 אלקטרוני וכיו"ב. 
פגם מהותי אשר יוביל  ייחשבעם זאת, לוועדת המכרזים שיקול דעת לקבוע כי סייג כאמור אינו  .ג

לתת למציע אשר יגיש ערבות שבה ייכלל סייג  . כמו כן לוועדה שיקול דעתלפסילת הערבות או ההצעה
 .הגיש ערבות מתוקנת בפרק זמן שיינתן לו כתנאי לדיון בהצעתואפשרות ל כאמור

הערבות שתצורף להצעה תשמש להבטחת מילוי תנאי המכרז על ידי המציע שיזכה במכרז וכבטחון  .ד
 הטובין או השירותים או העבודות נושאספקת אלקיום התחייבויותיו להתקשר עם המזמינה לעניין 

נהג בערמה, בתכסיסנות או בחוסר מציע אשר בו מהצעתו או המכרז. ערבותו של מציע אשר יחזור 
מציע שלאחר שנבחר כזוכה במכרז לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז, או מציע ניקיון כפיים, או 

אינם נכונים, מלאים ומדויקים, הן במהלך הליך המכרז והן לאחר מצגים שאו הציג הצהרות הצהיר ש
וזאת לאחר  ועדת המכרזיםתחולט בהתאם לשיקול דעתה של  -קבלת ההודעה על זכייה במכרז 

 שניתנה למציע הזדמנות לטעון את טענותיו. 
פיצוי ראוי ומוסכם  הואובין המציעים כי הסכום הנקוב בערבות הבנקאית  ועדת המכרזיםמוסכם בין  .ה

 כתוצאה מסתברת של בית הנשיאמראש, שנקבע ביחס סביר לנזק שנצפה כנזק העשוי להיגרם ל
 .חזרתו של מציע מהצעתו

 בהסכם כמפורט אחרת בערבות להצעתו שצורפה הערבות את להמיר יידרש, תיבחר שהצעתו המציע .ו
 .ההתקשרות
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 :הבאים במקרים הערבות את חזרה לקבל רשאי יהיה מציע .ז
, הנדרשים המסמכים והמצאת החוזה חתימת לאחר - במכרז כזוכה המציע הצעת נקבעה אם (1

 .הביצוע ערבות לרבות
 אספקת לאחר - ההצעות כל דחיית על או במכרז כזוכה אחרת הצעה על המזמינה הודיעה אם (2

 שהמציע לאחר רק הערבות לו תוחזר, שני כזוכה מציע נקבע אם, ואולם; כאמור המזמינה הודעת
 המסמכים כל את למזמינה והמציא ההתקשרות חוזה על חתם, במכרז כזוכה נקבעה שהצעתו
 .הנדרשים

 .ביטולו לאחר - המכרז ביטול על המזמינה החליטה אם (3
 

 הסכם ההתקשרות .28
 למסמכי המכרז. 'יכנוסחו בנספח עם המציע שהצעתו תתקבל ייחתם הסכם  .א
על המציע שהצעתו תתקבל להמציא אישור על קיום הביטוחים המפורטים בהסכם וכן ערבות  .ב

 חודשים ממועד חתימת הסכם 18-שתוקפה יהא ל ₪, 50,000בנקאית לביצוע ההסכם בגובה 
ימים ממועד ההודעה על הזכייה במכרז. ככל שהמזמין יבחר לממש את  14ההתקשרות, וזאת בתוך 

החל מהשנה השנייה לאחר שנת  זכות הברירה הנתונה לו לרכוש מהספק שירותי תחזוקה שנתיים
 90זו יהיה עד תום תוקף הערבות בתקופה  לשנה.₪  30,000, יהא גובה הערבות התקשרות ראשונה

  יום מסיום תקופת האופציה בכל שנה.
המציע שיזכה אינו רשאי להסב או להעביר בדרך אחרת לאחר את זכייתו, כולה או חלקה, אלא אם  .ג

כן קיבל את הסכמת המזמין בכתב, וגם במקרה זה ימשיך המציע שיזכה להיות אחראי כלפי המזמין 
 .בכל הנוגע להתחייבויותיו על פי המכרז

העבודה לאישור מחלקת  על המציע שהצעתו תזכה להעביר את רשימת העובדים לצורך ביצוע .ד
 מבעוד מועד.הביטחון של בית הנשיא 

 

 זכות עיון .29
יום ממועד קבלת ההודעה על תוצאות המכרז, לעיין בהחלטה  30יהא רשאי, תוך  משתתף במכרזכל 

במכרז, למעט בחלקים של ההחלטה או ההצעה המכרזים, בנימוקיה ובהצעת הזוכה  הסופית של ועדת
 (ה)21אשר בהם לא תתיר ועדת המכרזים לעיין, מהנימוקים המפורטים בתקנה  וכן חוות דעת משפטיות,
 . 1993-התשנ"ג לתקנות חובת המכרזים,

בהצעתו כי הזוכה  כמו כן, מציע לא יהיה רשאי לעיין בחלקים של ההצעה הזוכה, אשר ביחס אליהם טען
הווים סוד מסחרי או מקצועי. עיון כאמור ייעשה תמורת תשלום לכיסוי העלות הכרוכה בכך, הם מ

 .בית הנשיא. את התשלום יש לשלם בבנק הדואר בהתאם להנחיות כולל מע"מ₪  100בסכום של 
 

 זיועצי עורך המכר .30
בשלב הכנת ההצעות ועד  .AVהראל טביבי, יועץ  ביעוץ חיצוני על ידי בית הנשיאלצורך הכנת מסמכי המכרז, נעזר 

הנ"ל איסור לסייע למי מן המציעים, ועל היועץ המקצועי להחלטת ועדת המכרזים בדבר הזוכה במכרז חל על 
בו יתברר שנעזרו ש. המציעים מצהירים ומאשרים כי ידוע להם שבמקרה בוהמציעים חל איסור מוחלט להסתייע 

אדם אשר יהיה קשור בדרך  הנ"ל, עלולה הצעתם להיפסל.יועץ הקשר אחר בינם לבין  מוהנ"ל או כי קיי ץביוע
כלשהי, באופן ישיר או עקיף, הוא עצמו או באמצעות אדם או גוף המצוי בשליטתו, ניהולו או הקשור אליו בכל 

 דרך אחרת, להכנת המכרז או דבר הכרוך בו, אינו רשאי להגיש הצעה למרכז והצעתו תיפסל על הסף.
 

 פורטל ספקים .31

הזוכה יידרש, בכפוף לשיקול דעתו של המזמין, להגיש דיווחים וחשבונות הנדרשים לצורך תשלום עבור 
עבודתו, במסגרת פורטל הספקים הממשלתי, בשים לב להוראות התכ"מ והנחיות החשב הכללי 

, לחלופין .למסמכי המכרז א"יויחתום על חוזה שימוש בפורטל הספקים, כמפורט בנספח  ,הרלוונטיות
הזוכה יישא בכלל העלויות  כי ימציא אישור כספק העושה שימוש בפורטל הספקים. יודגש הספק

 הכרוכות בהתחברות לפורטל הספקים הממשלתי.

 אחריות למידע .32
 

ישא המציע באחריות המלאה והבלעדית לבדוק בעצמו בעיני בעל מקצוע, יקודם להגשת הצעתו למכרז, 
 על אחריותו ועל חשבונו, את כל היבטי השירותים ומאפייניהם. 

ועל פי  המזמיןשל  ואו יימסר למציע במסגרת הליך המכרז, ניתן על פי מיטב ידיעתכל מידע אשר נמסר 
ים, שירותלבחינת המידע האמור לצורך ביצוע הבמועד פרסום המכרז. החובה  והנתונים הקיימים ביד

 המזמיןטיל על מוטלים בכל מקרה, על המציע )ועליו בלבד( ולא יהיה במסירת המידע האמור על מנת לה
 ם.מכרז ובנספחיההאו לפגוע בהתחייבויות המציע הזוכה כמפורט במסמכי אחריות כלשהי או לגרוע 



 
 בית הנשיא   
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 סודיות .33
לידי הזוכה תוך כדי ביצוע התחייבויותיו לפי חוזה זה או בקשר עמו כל המידע והמסמכים אשר יגיעו  .א

מידע ומסמך כאמור בסוד. כמו כן מתחייב הזוכה להחזיר  הם סודיים והזוכה מתחייב לשמור על כל
 הסכם זה. מושאהשירותים  אספקתכל מסמך כאמור מיד בתום הטיפול בו לשם  בית הנשיאלידי 

חייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל מת ,לרבות המציע הזוכה ,מציע .ב
אדם, כל ידיעה שתגיע או שהגיעה אליו עקב השתתפות במכרז או ביצוע השירותים, תוך תקופת 

 ביצוע השירותים, לפני תחילתם או לאחר מכן.
 

 הימנעות מניגוד עניינים .34

 את ולא תעמיד מעמידה אינה תנאיו פי על וביצועו זה במכרז השתתפותו כי ומאשר, מצהיר המציע
 וביצועו זה פי מכרז על המציע התחייבויות בין עניינים לניגוד חשש קיים בו במצב מטעמו מי או המציע
מעמדו,  של המציע, ממצבו הנובע דבר כל לרבות ,בעקיפין או במישרין המציע, של אחר עניין כל לבין

 בולט במפורש ובאורח עליו הצהיר ,כאמור חשש קיים אם וכי באלה; יוצאה וכל לקוחותיו, עיסוקיו,
 במועד רשאי,בית הנשיא  האי - כאמור עניינים לניגוד חשש קיום על המציע הצהיר ההצעה. במסגרת
על  להטיל עם המציע, להתקשר כאמור, חשש בשל מניעה, אין לדעתו אם זה, הסכם חתימת ובמעמד

 זה. בהסכם הקבועות אלה על נוספות מגבלות המציע הזוכה

 פרשנות .35
כל סתירה או אי התאמה בין מסמכי המכרז השונים או בין הוראות שונות באותו מסמך, תפורש באופן 

בית הנשיא בחר י. במקרה של סתירה או אי בהירות בית הנשיאהמרחיב את חובות המציע או את זכויות 
 הבלעדי את הניסוח הנכון ו/או הפירוש העדיף של מסמכי המכרז.  ולפי שיקול דעת

 
 
 

 המכרז ביטול .36
המזמין רשאי לצמצם את היקף המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו, או לצאת למכרז חדש מכל  .א

סיבה שהיא, לרבות במקרה שההצעות המתקבלות יחרגו בעלויות מתחום הציפיות או שלא יעמדו 
כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים או כתוצאה מעיכובים מנהליים, בדרישות הסף, או 

 אישור רשויות, בעיות תקציב וכיו"ב.
 המזמין רשאי שלא להזמין שירותים כלל מאת הספק הזוכה. .ב
 ספקה אם. בית הנשיא הביטחון של אגףעל המציע הזוכה לעבור בדיקת סיווג ביטחוני שתעשה ע״י  .ג

היא וללא צורך בהסבר ונימוק, תיפסל ההצעה והספק לא יהיה זכאי לקבלת לא יאושר, מכל סיבה ש
 תמורה או פיצוי כלשהו מהמזמין.

 
 

 

 שונות .37
כל סכסוך נושא המכרז יהיה מסור לסמכותם המקומית והבלעדית של בתי המשפט בירושלים, ולכל  .א

 בית משפט אחר לא תהא סמכות שיפוט בעניינים אלה.
לבית וכל הזכויות בהם שמורות בית הנשיא מובהר בזאת כי מסמכי המכרז על נספחיהם הם רכוש  .ב

הצעה ובין אם  . אין המציע רשאי להעתיקם או לעשות בהם שימוש אחר כלשהו, בין אם יגישהנשיא
 לאו.

 
 
 
 

 בברכה,
 ועדת המכרזים,  
  בית הנשיא  



 
 בית הנשיא   
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 נספח א'
 

 טופס הגשת הצעה
 התקנה ,אספקה ,שירותי הגברה, תאורה ומולטימדיה, הכוללים רכישה לאספקת 02.18 פומבי מכרז

 בית הנשיאשל הציוד עבור  תפעולו
 

על המציע למלא, לחתום ולהחתים רו"ח/עו"ד על מסמך זה וכן על המסמכים הבאים המצורפים למסמכי 
 המכרז:

 . שבנדון בהתאם לתנאי המכרז יישירותאני הח"מ מציע בזה את  .1

מאשר שקראתי את כל התנאים המפורטים והנדרשים במסמכי המכרז הנ"ל על כל נספחיו, עומד אני  .2
 בתנאי הסף ומתחייב בזה למלא אחר התנאים והדרישות לשביעות רצונכם המלאה.

הפיננסית, וכן כל הרישיונות,  האפשרותהידע המקצועי, הניסיון, היכולת, יש לי את מצהיר כי  אני .3
או העבודות על פי /ים ושירותאו ה/הנדרשים על פי כל דין לשם אספקת הטובין ווהאישורים  ההיתרים
 המכרז. מסמכי

 או העבודות באיכות גבוהה ביותר הדורשת מיומנות,/ים ושירותאו ה/מתחייב לספק את הטובין ו יאנ .4
 קתהמשאבים, כוח האדם ויתר האמצעים הדרושים לאספ כל ייש ברשותכי מקצועיות ודיוק רב ומצהיר 

 כל זכות לטענת יאו העבודות כאמור ועל פי הנדרש במסמכי המכרז. לא תהיה ל/ים ושירותאו ה/הטובין ו
 מסיבות כלשהן, לרבות בגין היעדר כוח אדם מיומן יהתחייבויותיעיכוב או פיגור או ליקוי אחר בקיום 

 .או כוח אדם בכלל או באמצעי אחר כלשהו/ו

את כל ההוצאות, בין  תכולל בהצעתי, ההכלול בהתאם להצעת המחירתמורה שתשולם כי ה מאשר יאנ .5
או /ים ושירותאו ה/הכלליות ובין האחרות, מכל מין וסוג, הכרוכות באספקת הטובין ו המיוחדות, בין

או אי ידיעת /ציג כל תביעה או טענה בשל אי הבנה ואלדרישות מסמכי המכרז ולא  העבודות, בהתאם
  או מכל סיבה אחרת./או נספחיו ו/י החוזה ותנא תוכן מסמכי המכרז,

מכיר היטב את הדין הישראלי לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, את דיני  ימצהיר כי אנ אני .6
 האו הזוכ/החלים בישראל, ובין השאר את כל דרישות הרישום והרישוי החלות על המציעים ו המכרזים

 המכרז.השיקולים הנלקחים בחשבון בהליך  במכרז ואת

 , ובתנאי הסף1993-לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג (א)6עומד בדרישות תקנה  יצהיר כי אנאני מ .7
י צד לו, או אחרת, להשתתפות ישנקבעו במסמכי המכרז, וכי אין מניעה, לפי כל דין או לפי כל הסכם שאנ

 זכה במכרז.אאם  יליטול על עצמעשוי  יבמכרז ולביצוע כל ההתחייבויות שאנ

בעבירות על טוהר המידות וכן בעבירות בתחום העיסוק, נושא מכרז זה, או הורשעתי לא כי אני מצהיר  .8
 .הליך חקירה בעבירות כאמורי מתנהל נגדלא או ו/כתב אישום  נגדילא הוגש  /אובתחום עיסוק דומה, ו

ההצעה או בכל אני מתחייב להודיע למזמין על כל שינוי בעובדה או בהצהרה שניתנו על ידי במסגרת  .9
מסמך אחר שנמסר על ידי למזמין וכן על כל שינוי שחל במצבי שיש בו להשפיע השפעה מהותית על 

על פי המכרז, ובכלל זה מינוי קדם מפרק, מפרק, כונס נכסים, מנהל  ייכולתי לקיים את התחייבויותי
ים המתנהלים נגד המציע, צו הקפאת הליכ אספקתמיוחד, עריכת הסדר בין המציע לבין חבריו או נושיו, 

 הטלת עיקול או פתיחה בהליכי הוצאה לפועל על נכסים מהותיים של המציע.

ידוע לי כי המזמין שומר לעצמו את הזכות לפסול הצעתי במקרה של שינוי שחל אצלי אשר ייראה מהותי  .10
 בעיניו, בין אם נודע לו על כך על ידי המציעים ובין אם נודע לו על כך בדרך אחרת. 

עלויות וסעיפים  , ככלל,להלן העמודים בהצעתי העלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי למעט .11
הנוגעים להוכחת עמידה בדרישות הסף. ידוע לי כי לא אהיה רשאי לעיין בנתונים אלה המפורטים 

 בהצעות מציעים אחרים:
 

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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   מצהיר שידוע לי כי ההחלטה בדבר חשיפה או חיסיון של חלקים בהצעה הינה בסמכותה  אניבכל מקרה   .12
 , אשר רשאית לחשוף גם חלקים שצוינו כחסויים.בית הנשיאשל ועדת המכרזים של  

 

 :פרטים על המציע .13
 

 ____________________________________________________  שם המציע: .א

 ____________________________________________________  :מספר תאגיד .ב

 ____________________________________________________  תאריך ההתאגדות: .ג

    : ז("שמות הבעלים )שם מלא ומספר ת .ד

 ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

  :ז("ת המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע )שם מלא ומספר .ה

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

 _____________________________________________________  :שם המנהל הכללי .ו
 

 _________________________________________________ :מען המציע )כולל מיקוד( .ז

 ___________________________________________________________    :טלפונים .ח

 ___________________________________________________________         פקס: .ט
 

 ___________________________________________________________      דוא"ל: .י

 שם איש הקשר/הנציג מטעם המציע לעניין מכרז זה )יש לציין שם, שם משפחה, תפקיד וטלפון(:  .יא

 _____________________________________________________________________ 

 :קודמות ועבודות הצהרות, ניסיון .14
 

  למסמכי המכרז:)א( 5סעיף הוכחת תנאי סף ב .א
אספקת בלכל הפחות,  ,2014-2018 בעל ניסיון של חמש שנים, בין השנים המציע מצהיר כיאני 

ומולטימדיה )אספקת שירותי הפעלה ותחזוקה של  תאורה ,הגברהמערכות של  תפעולשירותי 
 .הציוד(

את ניסיונו  להלןהמציע מתבקש לפרט בטבלה  למסמכי המכרז:)ב( 5סעיף הוכחת תנאי סף ב .ב
 ומולטימדיה כמפורט:תאורה של מערכות הגברה, תפעול אספקת שירותי ב

 

אחת בכל אירועים  16-של מערכות הגברה תאורה ומולטימדיה ב תפעול סיפק שירותיהמציע "
מקומיות או  רשויות שהם לכל הפחות, לקוחות שונים, 2עבור  לכל הפחות, ,2018-ו 2017מהשנים 

משרדי ממשלה או יחידות סמך או חברות ממשלתיות או הכנסת או מבקר המדינה או משרדי 
 הפקה.

 .  לכל הפחות אירועים 8לכל לקוח סופקו 
גם אם הוא הוצג כלקוח של אותו מציע  2018יודגש כי ניתן לכלול בהצעה לקוח של המציע בשנת 

 ".2017בשנת 
 

 שוניםלקוחות  2בכל שנה  כי יש לציין תשומת ליבכם. הבאים יש למלא את הטבלאות בעמודים
 , והכל כמפורט לעילאירועים 8אחד מהם בוצעו כל אשר עבור )טבלה נפרדת( 
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 1לקוח מספר  – 2017שנת 

 

לקוח 
 מס'  

שם כולל שם הלקוח 
 איש קשר ומספר טלפון

 

מספר 
 האירוע

 תאריך פירוט וסוג האירוע

 

 
 
1 

אירוע  

  1-מס'

 

 

 
 

 

 

אירוע 

 2-מס'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אירוע 

 3-מס'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אירוע 

 4-מס'

 

 

 

 
 

 

אירוע 

 5-מס'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אירוע 

 6-מס'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אירוע 

 7-מס'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אירוע 

 8-מס'
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 (1מלקוח מספר  שונה)לקוח   2לקוח מספר  – 2017שנת 

 

לקוח 
 מס'  

שם כולל שם הלקוח 
 ומספר טלפוןאיש קשר 

 

מספר 
 האירוע

 תאריך פירוט וסוג האירוע

 

 
 
2 

אירוע  

  1-מס'

 

 

 
 

 

 

אירוע 

 2-מס'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אירוע 

 3-מס'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אירוע 

 4-מס'

 

 

 

 
 

 

אירוע 

 5-מס'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אירוע 

 6-מס'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אירוע 

 7-מס'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אירוע 

 8-מס'
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 1לקוח מספר  – 2018שנת 

 

לקוח 
 מס'  

שם כולל שם הלקוח 
 איש קשר ומספר טלפון

 

מספר 
 האירוע

 תאריך פירוט וסוג האירוע

 

 
 
1 

אירוע  

  1-מס'

 

 

 
 

 

 

אירוע 

 2-מס'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אירוע 

 3-מס'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אירוע 

 4-מס'

 

 

 

 
 

 

אירוע 

 5-מס'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אירוע 

 6-מס'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אירוע 

 7-מס'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אירוע 

 8-מס'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 בית הנשיא   

 
 
 
 

   110מתוך  21עמוד            ציוד עבור בית הנשיאהשל  תפעולהכוללים רכישה, אספקה, התקנה ו ,מולטימדיהותאורה  ,שירותי הגברה לאספקת 2018.02 פומבי מכרז* 
 

 

 (1מלקוח מספר  שונה)לקוח   2לקוח מספר  – 2018שנת 

 
לקוח 
 מס'  

שם כולל שם הלקוח 
 איש קשר ומספר טלפון

 

מספר 
 האירוע

 תאריך פירוט וסוג האירוע

 

 
 
2 

אירוע  

  1-מס'

 

 

 
 

 

 

אירוע 

 2-מס'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אירוע 

 3-מס'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אירוע 

 4-מס'

 

 

 

 
 

 

אירוע 

 5-מס'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אירוע 

 6-מס'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אירוע 

 7-מס'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אירוע 

 8-מס'
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תאורה  ,של מערכת הגברה סיפק שירותי תפעולמציע ה)ג( למסמכי המכרז: 5הוכחת תנאי סף בסעיף  .ג
אחת בכל , זאת )אין חובה לשידור חי(ערוצי טלוויזיה ששודרו ב אירועים מצולמים 3עבור ומולטימדיה, 

 . לכל הפחות 2018-ו 2017מהשנים 
 .אירועים 6אירועים מצולמים בכל שנה רלוונטית וסה"כ  3יובהר כי נדרש להציג 

 

 :2017שנת 
 

אירוע 
 מס'

איש כולל שם שם הלקוח 
 קשר ומספר טלפון

 ערוץ הטלויזיה האירוע תיאורמועד ו
 האירוע בו שודר

1 

 
 
 
 
 
 
 

  

2 

 
 
 
 
 
 
 

  

3 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 :2018שנת 

 

אירוע 
 מס'

איש כולל שם שם הלקוח 
 קשר ומספר טלפון

 ערוץ הטלויזיה האירוע מועד ותיאור
 בו שודר האירוע

1 

 
 
 
 
 
 
 

  

2 

 
 
 
 
 
 
 

  

3 
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 :מציע יפרט בטבלה זו את ניסיון ארבעת עובדיוהד למסמכי המכרז, 5הוכחת תנאי סף בסעיף  .ד
 

 :כמפורט להלן הגשת הצעה למכרז זהמועד ועד  2017ינואר מ עובדים החל 4לפחות המציע מעסיק "

 סאונד.  /תכטכנאי במצטבר שנים 5של ניסיון  /ת, בעלסאונד /תטכנאי .1

 תאורה.  /תכטכנאי במצטבר שנים 5-של כניסיון  /ת, בעלתאורה /תטכנאי .2

 . לוגיסטיקה /תמנהלת או מחסנאי/ .3

 .בקבלת ורישום אירועיםבמצטבר ( 2של שנתיים ) ניסיוןת /נציג/ה בעל .4
 

 יובהר כי ניסיון העובדים הנדרש כולל ניסיון שנצבר אצל מעסיקים אחרים שאינם המציע.
 
 

  :במקצוע במצטבר שנים 5של  ניסיון /תבעל סאונד /תטכנאי .1

 כללי
 שם:

 
 

  תאריך תחילת עבודה אצל המציע:
 
 

 ותק בשנים בתחום העיסוק:
 
 

 השכלה
 תאור: שנים:

  
 

  
 

  
 

  נסיון מקצועי
מספר ואיש קשר  מקום עבודה+תאור תפקיד: שנים:

 טלפון
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 :במקצועצטבר מב שנים 5של ניסיון  /תבעל תאורה /תטכנאי .2

 כללי
 שם:

 
 

  תאריך תחילת עבודה אצל המציע:
 
 

 בתחום העיסוק:ותק בשנים 
 
 

 השכלה
 תאור: שנים:

  
 

  
 

  
 

  נסיון מקצועי
מספר ואיש קשר  מקום עבודה+תאור תפקיד: שנים:

 טלפון
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  :לוגיסטיקה /תמנהלת או מחסנאי/ .3

 כללי
 שם:

 
 

  תאריך תחילת עבודה אצל המציע:
 
 

 השכלה
 שנים:

 
 תאור:

  
 

  
 

  
 

 

 :ת ניסיון בקבלת ורישום אירועים/נציג/ה בעל – רותי משרדיש .4

 שם:
 

  תאריך תחילת עבודה אצל המציע:
 

 ותק בשנים בתחום העיסוק:
 

 טלפון נייד:
 
 

 
 :ולראיה באתי על החתום

 
 

 
 

  

 חתימה וחותמת שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
 
 

 
 

 :העובדים הנ"ל מועסקים על ידו מאשר כי בדקתי את פרטי המציע, והנני 
 

 
 
 

  

 חתימה וחותמת שם מלא של עו"ד/רו"ח תאריך
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 'בנספח 

  1991-תשנ"אהחוק עובדים זרים, רות לפי יהעדר הרשעות בעבתצהיר בדבר 
  .1987-תשמ"זהולפי חוק שכר מינימום, 

 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי  ,_____________________ז "ת ,________אני הח"מ ___________

 אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:
 

 תקשרותה"( המבקש להתקשר עם עורך המציע": ________________ )להלן______ בשםהנני נותן תצהיר זה 

אספקה, התקנה  ,שירותי הגברה, תאורה ומולטימדיה, הכוללים רכישה לאספקת  02.18מכרז פומבי מס' בהתאם ל

 .("המכרז" להלן:בית הנשיא )של ציוד עבור  תפעולו

 אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. 
 

חוק " :)להלן 1976-" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ובעל זיקהבתצהירי זה, משמעותו של המונח "
 "(. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו. עסקאות גופים ציבוריים
עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(,  – "עבירה"משמעותו של המונח 

לחוק  2כהגדרתו בסעיף  שירות, ולעניין עסקאות לקבלת 1987-או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז 1991-התשנ"א
חיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו , גם עבירה על הוראות ה2011-להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב

 חוק.
 

 .הורשע לא אם ראשונהה הקובייה את רק -במשבצת המתאימה  Xסמן ל יש

 עד למועד האחרון להגשת ההצעות )להלן:  ביותר משתי עבירות לא הורשעוובעל זיקה אליו  , שותף בוהמציע
שירותי הגברה, תאורה ומולטימדיה, הכוללים רכישה  לאספקתפומבי מס' _____ במכרז "( מועד להגשה"

 .של ציוד בבית הנשיא תפעולקנה ואספקה, הת
 או

 לפחות ממועד  וחלפה שנה אחת בפסק דין ביותר משתי עבירות הורשעואו בעל זיקה אליו  , שותף בוהמציע
 ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 

  לפחות ממועד  ולא חלפה שנה אחת בפסק דין ביותר משתי עבירות הורשעואו בעל זיקה אליו  שותף בוהמציע
 ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 

 
 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 

 
____________________                  ____________________         ____________________ 

 חתימה וחותמת                   שם                              תאריך
 
 
 
 

 אישור עורך הדין
 

_____________________, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב עו"ד  ,אני הח"מ

שזיהה/תה עצמו/ה על ידי  ,____________ מר/גב' ________________________________ בישוב/עיר _____

המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה / ז ____________ "ת

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

_________________              ___________________               ___________________ 
 חתימה וחותמת                          ספר רישיוןמ           תאריך       

 

 

 

http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/linkredirect?openform&47


 
 בית הנשיא   
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 'גנספח 

 הצהרה בדבר העדר הרשעות קודמות

________, מרחוב ___________________, _____ז ___"ת ת/__________, נושא____אני הח"מ, ___
 ה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,/האמת וכי אהיה צפוישהוזהרתי כי עלי לומר את  לאחר
 ה בזאת, בכתב, כדלקמן:/מצהיר

 

 כנדרש בתצהיר זה. מציעת להצהיר בשם ה/הנני מוסמך .1
 

 לאספקתבמכרז פומבי מס' _____  _______________ ה תצהיר זה במסגרת הצעת/הנני מגיש .2
 הנשיאבבית של ציוד  תפעולשירותי הגברה, תאורה ומולטימדיה, הכוללים רכישה אספקה, התקנה ו

 .("המכרז" להלן:)
 

ו/או נושאי המשרה לא הורשעו בעבירה שיש עימה קלון ו/או בעבירות על טוהר המידות ו/או המציע  .3
זה או תחום עיסוק דומה עבירות מין ו/או אלימות וכן עבירות הנוגעות לתחום העיסוק נושא מכרז 

)למעט עבירות אשר נמחקו( ו/או לא הוגש נגדם כתב אישום ו/או לא מתנהל נגדם הליך חקירה 
 בעבירות כאמור.

 

 ולראיה באתי על החתום

          

_____________ _________________   ___________________    ___________________ 

 חותמת וחתימה      תפקיד                   שם פרטי ומשפחה        תאריך                 

 

 

 

 אישור עורך הדין
 

_____________________, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב עו"ד  ,אני הח"מ

שזיהה/תה עצמו/ה על ידי  ,____________ מר/גב' ________________________________ בישוב/עיר _____

המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה / ז ____________ "ת

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

_________________              ___________________               ___________________ 
 חתימה וחותמת                          ספר רישיוןמ           תאריך       

 

 

 

 

 

 



 
 בית הנשיא   
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                                                                                      'דנספח 
 
 

 תאריך__________                         
 

 
 בתוכנות מקוריות הצהרה על שימוש

 
 

אך ורק בתוכנות מקוריות  מכרז זהאני החתום מטה מתחייב לעשות שימוש לצורך מילוי תפקידיי במסגרת 

 בעלות רישיון שימוש.

 
 

   

 חתימה וחותמת שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 
 
 

 :המאשר את הצהרת המציע בדבר עמידתו בשימוש בתוכנות מקוריות אישור רו"ח/עו"ד
 
 

 

 

  

 חתימה וחותמת שם מלא של עו"ד/רו"ח תאריך

 

  



 
 בית הנשיא   
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 'הנספח 
 הצהרה והתחייבות להימנע מניגוד עניינים והתחייבות לשמירה על סודיות

שירותי הגברה, תאורה ומולטימדיה, הכוללים רכישה ואספקה של  לאספקתיצא במכרז  ובית הנשיא הואיל
התקנה, הטמעה, תחזוקה,  שירותי אספקתציוד הגברה, תאורה ומולטימדיה עבור בית הנשיא, וכן 

 ;הנשיא של ציוד זה בביתותפעול 

 ובכוונתי להגיש את הצעתי במכרז, בהתאם לתנאים ולדרישות המכרז; והואיל

 להצהיר ולהתחייב להימנע מניגוד עניינים ולשמירה על סודיות;ונדרשתי  והואיל
 

 לפיכך הריני מצהיר ומתחייב כדלקמן:

 בתוכן שינויים יחולו אם כי ת/מתחייב אני; ואמיתיים נכונים הם למזמין שמסרתי והפרטים המידע כל .1
 במצב אותי להעמיד שעשויות, מראש נצפו שלא סוגיות, הרגיל הדברים במהלך, יתעוררו או הצהרותיי

 בכתב הרלוונטי המידע את ה/לו אמסור, של המזמין ית/המשפט ת/ביועץ איוועץ, עניינים לניגוד חשש של
 .ה/הנחיותיו לפי ואפעל

השירותים וכל מידע או נתון מתוכו ללא הרשאה  לאספקתלא אמסור ידיעה או מידע או מסמך הקשור  .2
 בראש ובכתב ולא ארשה לשום גורם אחר למסור ידיעה או מידע או מסמך או נתון כאמור. מבית הנשיא

 :להלן כהגדרתו מידע כל על חלה זה במסמך המפורטת הסודיות שחובת בזאת מובהר .3
 אשר או ,כסודי גילויו בעת זוהה או כסודי המזמין י"ע סומן אשר בכתב או פ"בע מידע כל -" מידע"

 המקצועיים הסודות ,לעיל האמור מכלליות לגרוע ומבלי ,לרבות ,כסודי להיחשב עשוי טיבו מעצם
 של האחרים ואורחיו עובדיו ,המדינה נשיא אודות על מידע, שברשותו או המזמין של והמסחריים

 וכל פיננסים נתונים ,עבודה תכניות ,עבודה נוהלי, תכתובות, מסמכים ,סטטיסטיים נתונים ,המזמין

 :מאלה אחד כל שהוא יוכיח שהספק ,מידע למעט – לווהכ ,בית הנשיא של המחשוב ברשת המצוי מידע

 סודיות חובת ללא לגילוי קודם הספק בחזקת מצוי היה; 
 זה להסכם קשר כל ללא ,הספק ידי על עצמאי באופן פותח; 
 למידע בקשר סודיות בחובת חב שאינו שלישי צד י"ע לספק נמסר; 

 7 סעיף הוראות הפרת עקב שלא ,הכלל נחלת בגדר להיות הפך; 
 ;מידע שחובה לגלותו על פי כל דין או צו של רשות שיפוטית 

לא אפתח, אעיין אוציא או אצלם חומר ולא אעביר חומר כאמור לכל אדם או גוף ולא ארשה לשום גורם  .4
 אחר לעשות כאמור.

 .בית הנשיאקבעו על ידי יכל חומר שאקבל בכל עת שאדרש, במועדים ובאופן שי לבית הנשיאאחזיר  .5

לא אעשה כל שימוש במידע, ידיעה או מסמך אשר יגיעו אלי במהלך תקופת ההתקשרות, למעט לצורך  .6
 מילוי התפקיד עפ"י המוגדר במכרז זה.

אני מצהיר כי ידוע לי שאי מילוי התחייבויותיי מהוות עבירה לפי פרק ז' )ביטחון המדינה, יחסי חוץ  .7
 .1977-תשל"זהעונשין, וסודות רשמיים( לחוק ה

עשויה להיות רלוונטית לגביו בית הנשיא לא אספק שירותים ולא אפעל מטעם כל גורם אשר עבודתי עם  .8
 .בית הנשיאללא אישור מראש ובכתב של 

 ואפעל לפי הוראותיו.לבית הנשיא אודיע על כך מידית  –בכל מקרה שבו יתעורר חשש לניגוד עניינים  .9

 .בית הנשיאבות זאת, אפעל לפי הוראות בכל נושא הקשור להתחיי .10

התחייבויות אלו יעמדו בתוקפם גם לאחר תום תקופת ההתקשרות מכוח המכרז או עם סיום  .11
 , מכל סיבה שהיא ללא כל הגבלה.בית הנשיאההתקשרות ביני לבין 

 

  :ולראיה באתי על החתום

 

         _____________ _________________   ___________________    ___________________ 
 חותמת וחתימה      תפקיד                   שם פרטי ומשפחה        תאריך                 

 

 



 
 בית הנשיא   
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 יודפס על נייר לוגו של משרד רו"ח. - ו'נספח 

 תאריך:_______________
 לכבוד

 ________חברת  ______
 

 כל אחת מידע אחר המופיע בדוחות הכספיים( לאישור על מחזור כספי )או כל  הנדון:
   8201-ו 7201, 6201 מהשנים

  
 

 הרינו לאשר כדלקמן: ,וכרואי החשבון של חברתכם ,לבקשתכם
 
 
 . הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנת_________ .א

 
 
בוקרו/נסקרו  2017-ו 2016 2015 מהשניםכל אחת להדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם  .ב

 )בהתאמה( על ידי משרדנו.
 

 לחלופין:
בוקרו על ידי  2017-ו 2016 ,2015 מהשניםכל אחת להדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם 

 רואי חשבון אחרים. 
 
 

  מהשניםכל אחת לחוות הדעת/דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה(  .ג
אינה כוללת כל הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב או כל סטייה אחרת מהנוסח  2017-ו 2016 ,2015

 האחיד.
 

 לחלופין:
  מהשניםכל אחת לחוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( 

בסעיף כוללת חריגה מהנוסח האחיד אולם אין לחריגה זו השלכה על המידע המפורט  2017-ו 2016 ,2015
 ד' להלן.

 
 לחלופין:

  מהשניםכל אחת לחוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( 
כוללת חריגה מהנוסח האחיד אשר יש לה השלכות כמפורט לעיל על המידע המפורט  2017-ו 2016 ,2015

 בסעיף ד' להלן.
 

  
המחזור הכספי של חברתכם  כמפורט לעיל,בהתאם לדוחות הכספיים האמורים המבוקרים/סקורים  .ד

 ₪.מיליון  ניש לפחות הוא 2017-ו 2016 ,2015 מהשניםכל אחת ל
 

 
 ,בכבוד רב 
 
 

______________________  
 רואי חשבון   

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 בית הנשיא   
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   'ז נספח

 תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז
 

העובד בתאגיד _______________ )שם  ,ת"ז _____________ 'מס ,הח"מ_____________________אני 
 התאגיד( מצהיר בזאת כי: 

 אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם התאגיד ומנהליו.  .1
 אני נושא המשרה אשר אחראי בתאגיד להצעה המוגשת מטעם התאגיד במכרז זה.  .2
בלני המשנה המפורטים להלן )יש לפרט את שם התאגיד ופרטי בכוונתי להשתמש במסגרת הצעה זו בק .3

 יצירת קשר עימו(:
בו ניתנת שתחום העבודה   שם התאגיד

 קבלנות המשנה
 פרטי יצירת קשר 

     

המחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי התאגיד באופן עצמאי, ללא התייעצות,  .4
 3הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר )למעט קבלני המשנה אשר צוינו בסעיף 

 לעיל(. 

מציע הצעות במכרז המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר  .5
זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה )למעט קבלני המשנה אשר צוינו בסעיף 

 לעיל(.  3

 לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.  .6

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו.  .7

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.  .8

הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם מתחרה או מתחרה  .9
 ר במכרז זה. פוטנציאלי אח

 במקום המתאים Vיש לסמן  .10

 אם כן, אנא פרט: .למיטב ידיעתי, התאגיד מציע ההצעה לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
א לחוק ההגבלים 47אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף 

 . 1988-תשמ"חההעסקיים, 
 
         

חתימת   שם המצהיר  חותמת התאגיד  שם התאגיד  תאריך
 המצהיר

 
 
 

 אישור עורך הדין
 

_____________________, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב עו"ד  ,אני הח"מ

שזיהה/תה עצמו/ה על ידי  ,____________ מר/גב' ________________________________ בישוב/עיר _____

המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה / ז ____________ "ת

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

 
_________________              ___________________               ___________________ 

 חתימה וחותמת                          ספר רישיוןמ           תאריך       
 
 



 
 בית הנשיא   

 
 
 
 

   110מתוך  32עמוד            ציוד עבור בית הנשיאהשל  תפעולהכוללים רכישה, אספקה, התקנה ו ,מולטימדיהותאורה  ,שירותי הגברה לאספקת 2018.02 פומבי מכרז* 
 

 

 נספח ח'
 תצהיר בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות

 
לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי  ,_______________ז "ת ,אני הח"מ _______________

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

"( המבקש להתקשר עם עורך המציעהנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע )להלן: "

____________________ עבור __________________. התקשרות מספר ___________________ לאספקת 

 אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

 במשבצת המתאימה(: X)סמן  

  חלות על המציע. אינן 1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף 

  חלות על המציע והוא מקיים אותן.   1998-מוגבלות, התשנ"חלחוק שוויון זכויות לאנשים עם  9הוראות סעיף 

 xנדרש לסמן  חלות על המציע 1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9)במקרה שהוראות סעיף 

 :במשבצת המתאימה(

 עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ 

  עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 

 :במשבצת המתאימה(  Xעובדים או יותר נדרש לסמן  100)במקרה שהמציע מעסיק 

    המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים
זכויות לאנשים עם מוגבלות,  לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת החברתיים לשם

 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות לשם – הצורך ובמקרה, 1998-התשנ"ח

   המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם
, הוא פנה 1998-חזכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ" לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת

בעבר לבצע פנייה זו  )במקרה שהמציע התחייב פעל ליישומןכאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו 
 ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו(.

 

והשירותים  הל הכללי של משרד העבודה, הרווחההמציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנ
 ימים ממועד ההתקשרות. 30החברתיים בתוך 

 

 אישור עורך הדין

_____________________, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב  , עו"דאני הח"מ

ז "____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת

צפוי/ה  המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה ____________ /

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

____________________ ____________________ ____________________ 

 החתימ                  חותמת ומספר רישיון      תאריך              

http://mof.gov.il/Takam/TakamInstructions/T07040102060101.DOCX
http://mof.gov.il/Takam/TakamInstructions/T07040102060101.DOCX


 
 בית הנשיא   
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                                                                                                                                ח ט'פנס
 

 לכבוד 
 נשיא הבית  –מדינת ישראל 

 א.ג.נ.,

 אישור קיום ביטוחיםהנדון: 
 

__________________________________)להלן "הספק"(  הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו 

שירותי הגברה,  לאספקת לתקופת הביטוח  מיום _______________ עד יום ________________בקשר

, בהתאם  למכרז ומולטימדיה, הכוללים רכישה, אספקה, התקנה ותפעול של הציוד עבור בית הנשיא תאורה

 ,  את הביטוחים המפורטים להלן:   אבית הנשי –וחוזה עם מדינת ישראל 

                                                                         

 : פוליסה מספר ____________ביטוח חבות המעבידים

  אחריותו החוקית כלפי עובדיו בכל תחומי מדינת ישראל  והשטחים המוחזקים. .1

 דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח )שנה(.  5,000,000גבול האחריות לא יפחת מסך   .2

 . כמעבידם ויחשבלכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים,  קבלני משנה ועובדיהם היה  מורחבהביטוח  .3

עבודה/מחלת מקצוע  תאונתהיה ונטען  לעניין קרות  בית הנשיא –לשפות את מדינת ישראל  מורחבהביטוח  .4

, קבלני משנה ועובדיהם קבלנים, הספקשאים בחבות מעביד  כלשהם כלפי מי מעובדי כלשהי  כי הם נו

 .  שבשירותו

 

 : פוליסה מספר:____________ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

בכל  אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי גוף ורכוש בגין פעילותו .1

 תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים. 

 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח )שנה(. 2,500,000כום של גבול האחריות לא יפחת מס .2

 .CROSS LIABILITY -בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת  .3

של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים, קבלני  משנה  הביטוח מורחב לכסות את חבותו .4

 ועובדיהם.

 . , לרבות, אורחים, אמנים, מוזמנים ורכושם ייחשבו צד שלישיים ובטקסיםהמשתתפים באירוע .5

 רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי. .6

עות מכשירי הרמה מכל סוג ורחב לכסות נזקים שייגרמו כתוצאה מפריקה וטעינה על ידי ובאמצמהביטוח  .7

 . בוטלמשהוא. אם קיים סייג/חריג לגבי טעינה ופריקה, הוא 

וכל  הספקו/או מחדלי  למעשיככל שייחשבו אחראים  בית הנשיא  –לשפות את מדינת ישראל  מורחבהביטוח  .8

 הפועלים מטעמו. 

  



 
 בית הנשיא   
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 : פוליסה מספר______________ביטוח אחריות מקצועית

אירע  ואשרהפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של הספק, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו  .1

שנעשו בתום לב,  רשלנית הצהרהכתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, 

 –ינת ישראל , בהתאם למכרז וחוזה עם מד, לרבות הפעלת תאורהתאורהשירותי  לאספקתבקשר שייגרמו 

 בית הנשיא.

 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח )שנה(.       500,000גבול האחריות לא יפחת מסך  .2

     -הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות: .3

 אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח; -

 כנגד המדינה; הספקביעות אחריות צולבת, אולם הכיסוי לא יחול על ת -

 .חודשים 6הארכת תקופת הגילוי לפחות  -

 הספקמחדלי  או/ו למעשי ככל שיחשבו אחראיםבית הנשיא  –לשפות את מדינת ישראל  מורחבהביטוח  .4

 והפועלים מטעמו.    
 

 : פוליסה מספר:______________ביטוח רכוש

ביטוח  הציוד והמתקנים שיובאו על ידי הספק  ומטעמו לאתר לצורך הפעילות בביטוח אש מורחב  או כל 

 הסיכונים בהתאם למקובל לגביו ובמלוא ערכם. 
 

 כללי

  בפוליסות הביטוח  נכללו התנאים הבאים:

כמפורט השיפוי בכפוף להרחבי בית הנשיא,  –מדינת ישראל לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים:  .1

 לעיל.

בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על ידינו  .2

 יום לפחות במכתב רשום לחשב בית הנשיא  60הודעה מוקדמת של  

שיא בית הנ –אנו מוותרים  על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות  או חזרה, כלפי מדינת ישראל  .3

 לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון. רשהוויתוובלבד  ועובדיהם,

הספק  אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי  הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי  כל החובות המוטלות על  .4

 המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

 הספק. ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על .5

כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר  .6

 לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו  בחזקת ביטוח ראשוני  המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי   ורכוש שלישי צד כלפי אחריות, מעבידים חבותתנאי הכיסוי של הפוליסות :  .7

",  בכפוף להרחבת הכיסויים המתחייבים על פי המצוין (השנה את לציין יש__________)"פוליסות נוסח ביט

 לעיל ולביטול חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי ככל שקיים.
             

 פי האמור באישור זה בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על
 

 בכבוד רב,
 

_____________________________ 

 חתימת מורשה המבטח  וחותמת המבטח

 תאריך: __________________



 
 בית הנשיא   
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 'ינספח 

 הסכם התקשרות

 
 תפעול למערכת הגברה, תאורה ומולטימדיה שירותי אספקתו התקנה, הלאספקהסכם התקשרות 

 _______________שנערך בירושלים ביום בית הנשיא עבור 

 המנהל 1951-א"התשי, המדינה נכסי חוק פי על חתימה מורשי, בית הנשיא באמצעות ישראל מדינת    ב י ן
בית : "להלן) לוי מיכאל מר, בכיר בית הנשיא חשב עם ביחד ,טובי הראל מר בית הנשיא, של הכללי

 "(;         המזמין" או" הנשיא
 

 ;מצד אחד
 

 
 מר מנהלה ידי על המיוצגת חברה ,___________ פ"ח_________________________,    ל ב י ן

 לחייב רשאי ואה כי המצהיר ,____________________ ז"ת ,_______________________

 "(;    הספק" להלן) בחתימתו החברה את

 ;מצד שני                                                                                                                      

 

 

 

הגברה,  שירותית לאספק"( "המכרז להלן:) 02.18 רז פומבי מס'במכ וזכה הצעתו הגיש ספקוה    הואיל
 והוא ,הנשיאתאורה ומולטימדיה, הכוללים רכישה, אספקה, התקנה ותפעול של הציוד עבור בית 

 ;המכרז דרישות עפ״י להלן בצע את העבודות ל מוכן

 לביצוע הדרושים הביצועי האדם וכוח הרישיונות, הכלים, הידע, היכולת ברשותו כי הצהיר ספקהו והואיל
 ;בהם וכהגדרתם המכרז במסמכי המפורטים, למזמין השירותים אספקתו העבודות

 
 מהקבלן לרכוש המזמין מעוניין המכרז ובמסמכי זה בהסכם הקבלן של הצהרותיו סמך ועל   והואיל

 ;עבור בית הנשיא העבודות לביצוע שירותים
 

 :לפיכך הוצהר הוסכם והותנה כדלקמן

 מבוא ונספחים .1

 חלק הם ,ולמכרז להסכם הנספחיםמסמכי המכרז וב הכלולות ההצהרות כל לרבות ,זה להסכם המבוא
פרשנות ההסכם תעשה באופן המקיים את הדרישות המפורשות  .עמו ביחד ויפורשו ממנו נפרד בלתי

 ביותר.מלאה הוהמשתמעות של המכרז בצורה 
 :מסמכים בין סתירה 1.1

הוראות  נהגברתבמקרה של סתירה בין הוראות המכרז לבין הוראות ההסכם  1.1.1
סתירה שאינה ניתנת ליישוב בין האמור במפרט לבין הצעת  במקרה של ההסכם.

 .כהגדרתו להלן יגבר האמור במפרט ספקה
 במקרה של סתירה שאינה ניתנת ליישוב בין תוכן הנספחים ותוכן הסכם זה, 1.1.2

 ההסכם.הוראות  נהגברת
 המזמין ידי על שאושרה כפי ספקה הצעת בין התאמה אי או סתירה של מקרה בכל 1.1.3

 פני על ההסכם נספחי יתר הוראות תגברנה, חלקם או כולם ההסכם נספחי יתר לבין
 .ספקה הצעת

 



 
 בית הנשיא   
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 מונחים והגדרות .2
   בהסכם זה יהיו למונחים הבאים הפירוש שלהן:

מערכות הגברה תאורה  של ציוד תפעולרכישה, אספקה, התקנה ו   -" העבודות"
פורט בהסכם זה, בנספחיו ובמפרט השירותים בבית הנשיא כמ ומולטימדיה
 למסמכי המכרז. ג"ינספח שבוהעבודות 

 
תחזוקה שוטפת, תיקון תקלות, אספקת חלקי חילוף,  תפעולשירותי    -" השירותים"

מפרט הסכם זה, בנספחיו ובל כמפורט בווהכ ,תמיכה, תחזוקה מונעת
  למסמכי המכרז. ו"טנספח שבהשירותים והעבודות 

 
 .כהגדרתם לעיל העבודות והשירותים    - "הפרויקט"
 
 .מדיהימולט/או הותאורה ו/או ה הגברההת וכמער    -" המערכת"
 
 שינוי כל לרבות, המכרז למסמכי ו"טנספח נספח י"ד ו/או /או ג ו"י נספח   -" המפרט"

 .הדין דרישת פי על או ובכתב מראש הצדדים בהסכמת בו שיוכנס
 

 לרבות תקופת ההתקשרות המוארכת.  - "תקופת ההתקשרות"
 

  

 הצדדים נציגי .3

 ביתב מקסים רפפורט, ממונה רכש נכסים ולוגיסטיקהמר  ע״י זה הסכם לצורך ייוצג המזמין .א
. המזמין ע״י כדין שבוצעה כפעולה תחשב ידו על שתבוצע פעולה וכל(, ״המזמין נציג״: להלן) נשיאה

 הסכם עפ״י הספק מהתחייבויות התחייבות כל קיום לתבוע או/ו לדרוש המזמין נציג מוסמך, כן כמו
 .לספק בכתב הודעה אספקת ידי על עת בכל נציגו את להחליף רשאי המזמין. זה

 (.״הניהולי הנציג״: להלן)  _________________הוא _______ זה הסכם לעניין ספקה נציג .ב

 . הנשיאבית  של ובכתב מוקדם באישור מותנית הניהולי הנציג החלפת .ג

 נציגו את להחליף הקבלן מן לדרוש עת בכל רשאי יהא המזמין לעיל בסעיפים מהאמור לגרוע מבלי .ד
 .ימים 7 בתוך כן לעשות מתחייב והקבלן

 

 מהות ההתקשרות .4

לשביעות רצונו של  העבודותבזאת מאת הספק, והספק מתחייב בזאת לבצע את בית הנשיא מזמין  .א
את המערכת כהגדרתה לעיל וכאמור במפרט  ליפעלהו להתקיןספק, ש, לולרכ ובכלל זה ,המזמין
החתימה על הסכם ההתקשרות, וכן לבצע את  ממועד עסקיםימי  45 -מל לא יאוחר ווהכ ,ובהסכם

 יתר התחייבויותיו בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם זה.השירותים ואת 

כמכלול אחד, לרבות מסירת  העבודותהיינו ביצוע  ,Turn-Keyבמסגרת של  עבודותהספק יבצע את ה .ב
בתמורה קבועה  בסביבה תפעולית והטמעתה, תפעולהמערכת למזמין כשהיא תקינה ומוכנה ל

  המכרז ונספחיו. הסכם זהלדרישות מראש, בהתאם 

 .בלבד של המזמין אלמען הסר ספק יובהר כי הבעלות במערכת הי .ג

 ,נספחיוההסכם והמכרז לרבות לדרישות בהתאם הספק לבצע את השירותים כמו כן מתחייב  .ד
 . רצונו של המזמיןלשביעות 

בהיקף מינימלי או בכלל, וההזמנה תיעשה  את הפרויקטמתחייב להזמין  נואיבית הנשיא יובהר כי  .ה
 בלבד. צרכיובהתאם לו המזמיןהמוחלט של  ועל פי שיקול דעת
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 והיקפה תקופת ההתקשרות .5

_ ועד ____מיום___שנה  ממועד החתימה על הסכם ההתקשרות, למשך תהאתקופת ההתקשרות  .א
 . ליום___________

 שלוש שנים וכוללת אהי התקנת המערכת בבית הנשיאשתחל מתום תקופת  תקופת האחריות .ב
 .ל כמפורט במפרטו, והכשירותי אחזקה, חלקי חילוף ותיקונים ללא תמורה אספקת

 תפעוללמזמין שמורה זכות הברירה )אופציה( להאריך את ההתקשרות עם הספק לרכישת שירותי  .ג
 תקופת: "להלן) שנים נוספות 5נוספות בנות שנת אחת או פחות, וזאת עד  ותתחזוקה לתקופו

, המכרז תנאי כל לחול ימשיכו המוארכת ההתקשרות בתקופת כי, מובהר"(. המוארכת ההתקשרות
 .ג"י נספחבש והעבודות השירותים מפרט הוראותו ו"ט -ד"ים יחשבנספ המחירהצעת  ינספח לרבות

ם זה לידי סיום על רשאי להביא את ההתקשרות על פי הסכבית הנשיא מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .ד
חויב בתשלום פיצויים כלשהם בגין הביטול, ע"י י, בלי לתת כל נימוק, ומבלי שופי שיקול דעת

 ימים מראש, לכל הפחות.  30הודעה בכתב של  אספקת

 תקשרות במכרז זה יהיה כדלקמן:היקף הה .ה

סכום הצעת  לא יעלה עלהיקף ההתקשרות  - בגין רכישה, אספקה והתקנה של הציוד (1
 (. תשומת ליבם של המציעים כי הוכן אומדן לרכיב זה, ראה נספח י"ד.המציע

 מע"מ בתוספת₪  600,000לא יעלה על סכום של היקף ההתקשרות  – בגין שירותי תפעול (2
 . לשנה

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המזמין יהיה רשאי, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, בהודעה בכתב  .ו
שימסור לזוכה, להרחיב מעת לעת את השירותים לרבות עבור רכישת ציוד נוסף או משימות אחרות 

והכל בהתאם לצרכי המזמין  מכרז זה, נוספות אשר תואמות את השירותים הנדרשים במסגרת
 המפורט להלן: היקףוב

מהיקף ההתקשרות לרכישת הציוד בהתאם להצעת המחיר של הספק, עבור רכישת ציוד  40%עד  -
 נוסף, חלפים, עבודות וכיוצא בזה )נספח י"ד(.

 .נספח ט"ו(בהתאם עבור שירותי תפעול )מהיקף ההתקשרות השנתי  50%עד  -

 

 כללי - הצהרות הספק .6
 הספק מצהיר ומתחייב בזה כי:

מצהיר ומאשר כי הוא חתם על הסכם זה לאחר שבחן היטב את המפרט והבינו וקיבל מנציגי ספק ה .א
והתחייבויותיו על פיו ועל פי הסכם  המזמין את כל ההסברים וההנחיות הנחוצים לו לגיבוש הצעתו

גילוי מספיק או גילוי חסר, טעות או פגם בקשר -זה ולא תהא לו כל טענה כלפי המזמין בקשר עם אי
 השירותים. לאספקתלנתונים או לעובדות הקשורים 

כן מצהיר ומאשר כי הבין את צרכי המזמין ודרישותיו כמפורט במסמכי המכרז ובמפרט.  הספק .ב
כי העבודות והשירותים הנדרשים בהסכם זה ובמפרט בהירים לו, והוא מתחייב  הספקמצהיר 

בית לבצעם במירב הקפדנות, היעילות, המיומנות והמקצועיות באופן שהם יתבצעו לשביעות רצון 
 .הנשיא

כלל המשמעויות הייחודיות  עםסמל  הואשבית הנשיא מצהיר, מאשר ומתחייב כי ידוע לו  הספק .ג
השירות הנדרשות ועל  להקפיד ולשמור על רמות הספקהכרוכות בכך או הנובעות מכך, ועל 
 .התנהגות הולמת של כוח האדם מטעמו

שירותים עבודות והבעל רקע מקצועי מתאים המאפשר לו לספק את ה ואהמצהיר ומאשר כי  הספק .ד
 ם זה.הוראות הסכ המפרט ויתר על פי מסמכי המכרז,

הניסיון, הידע,  מצהיר ומאשר כי בידיו הכלים, החומרים, הציוד, המכשירים, המומחיות, הספק .ה
המזמין  , למלא באופן מדויק ומלא את דרישותוכיו"ב , הרישיונותכוח האדם, האמצעים, הכישורים
 במפרט ובהסכם זה על כל נספחיו. 

מצהיר כי יפעל בכל הקשור בביצוע הסכם זה, אם בעצמו ואם על ידי מי מעובדיו, במומחיות  הספק .ו
ובהתאם לנהלים ולדרישות כל דין ובכלל זה הכללים  ובמקצועיות בסטנדרטים הגבוהים ביותר

 .הנוגעים לבטיחות בעבודה
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והכישורים המפורטים לעיל  שיונותי, הרהאמצעים, מצהיר כי הכלים, הידע, כוח האדם הספק .ז
עד למילוי מלא של כל התחייבויותיו ע"פ הסכם זה ובמהלך כל תקופת  הספקימשיכו להיות ברשות 

 .המוארכת ההתקשרות תקופת, לרבות במהלך ההתקשרות

ם בעלי כל הרישיונות, ההיתרים, התעודות והאישורים המצהיר כי הוא ואנשי צוותו  הספק .ח
ועל ידי כל רשות, לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה, וכי הרישיונות פי כל דין -הנדרשים על

, לרבות במהלך וההיתרים והאישורים הנ"ל יהיו בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות בין הצדדים
 .המוארכת ההתקשרות תקופת

בהסכם זה וביצועו בהתאם ובכפוף לתנאים ולהוראות המפורטים בהסכם  הספקהתקשרותו של  .ט
ה, אינם גורמים ולא יגרמו, בין במישרין ובין בעקיפין, להפרה או לפגיעה אחרת של הוראות כל דין ז

או זכויות מכל מין או סוג שהוא של צדדים שלישים או בחיוב הקיים כלפי צד שלישי, וכי לא קיימת 
 זכות כלשהי של צד שלישי או חיוב כלפי צד שלישי העלולים למנוע או להגביל את ביצוע

 על פי הסכם זה. הספקהתחייבויותיו של 

 מכל פגיעה משום, זה הסכם ובביצוע זה בהסכם התקשרותמסגרת הב תהיה ולא איןמצהיר כי  הספק .י
 המשנה קבלני, עובדיו לרבות, הספק יפר לא וכי שלישי צד של כלשהן רוחני קניין בזכויות שהוא סוג
 .שלישי צד של רוחני קניין זכויות, מטעמו מי או

רשאי להתקשר בהסכם זה ולבצעו על פי תנאיו, וכי אין כל  אמצהיר, מאשר ומתחייב כי הו הספק .יא
בהסכם זה ולביצועו, והוא לא  הספקאחרת להתקשרותו של כל מניעה מניעה על פי דין, הסכם או 

ייטול על עצמו כל התחייבות שיש בה כדי למנוע את התקשרותו בהסכם זה או ביצועו בכל תקופת 
 ם.ההסכ

מצהיר כי פרטיו המופיעים בשמות הצדדים לעיל הם כמפורט ברישומים המופיעים ברשם  הספק .יב
 החברות או בכל מרשם תאגידים אחר המתנהל בהתאם להוראות כל דין.

קבעו לו ייעמוד בלוח הזמנים כמפורט במפרט, וכן יעמוד בכל לוחות הזמנים שימתחייב כי  הספק .יג
 בכל אחת מהמשימות שיטילו עליו.  המזמיןעל ידי 

לצורך קידום וביצוע  המזמין או מי מטעמומתחייב לשתף פעולה ולפעול על פי הוראות  הספק .יד
 .בבית הנשיאהפרויקט. כמו כן, מתחייב הוא להישמע להוראות מחלקת הביטחון 

אספקת ול ביצוע העבודותיספק דיווח שוטף בכתב ובעל פה למזמין ולנציגיו בכל הקשור ל הספק .טו
 השירותים במסגרת הסכם זה.

חשש לניגוד עניינים עם חובותיו ניגוד עניינים או ליפעל במצב העלול לגרום לכי לא  מתחייב הספק .טז
על פי הסכם זה, בין אם תמורת תשלום או תמורת טובות הנאה אחרות, ובין אם הן ללא תמורה 

 כלל.

 ולעשותים את ההסכם בתום לב ובנאמנות קיל מתחייב הספקמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  .יז
אספקת השירותים בהתאם ביצוע העבודות ואת כל הנדרש והסביר שמומחה היה עושה לשם 

 להסכם זה.

 הפרת וכי, זה בסעיף הצהרותיו סמך על זה בהסכם עימו מתקשר שהמזמין לו ידועמצהיר כי  הספק .יח
 .זה הסכם של יסודית הפרה תהווה אלה אחת מהצהרות כל

 

 השירותים אספקתוב העבודותבביצוע  הספקהתחייבות  .7

כמפורט ת והתקין את המערכלובכלל זה  לספק את העבודות הספק מתחייב :התקנת המערכת .א
במפרט ובהסכם זה לשביעות רצון המזמין ותוך עמידה בלוח הזמנים כמפורט במפרט, והוא יישא 

האמור בכל מקום אחר, כל פעולה שעל באחריות לכך שהמערכת תפעל בהצלחה. יודגש כי על אף 
תכלול את התכונות והיכולות בהתאם לאמור במפרט ובהסכם תקנת המערכת הספק לבצע לצורך ה

 זה, תבוצע על ידי הספק במלואה וככל הנדרש, גם אם היקף הפעולה לא היה ידוע או צפוי מראש.

 :מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל .ב

 .בית הנשיא מתקנית לואת המערכהספק יחבר  .1

מערכת, ללא כל תמורה   תקנת ההספק יבצע כל פעולה או עבודה נלווית הדרושה לשם ה .2
 מעת לעת. ןנוספת ועל פי הנחיות שתיתן לו המזמי
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ת לפי דרישה ולהפעיל את המערכו פרויקטלבצע את ה: הספק מתחייב הפעלת המערכת ותחזוקתה .ג
  .והזמנה של המזמין

, לרבות תיאור מפורט של פרויקטהספק מתחייב להמציא למזמין כל מידע שבידיו בקשר ל :תיעוד .ד
 מפורטות ומדריך למשתמש. תפעולכל רכיבי המערכת, הוראות 

 ייעוץ שירותי לתת מתחייב הספק יספק למזמין הדרכה כמפורט במפרט. כמו כן, הספק :הדרכה .ה
 . והמרבי היעיל וניצולה המערכת לתפעול הקשור בכל הדרכה לרבות המזמין לעובדי וסיוע

הצדדים ישתפו פעולה זה עם זה, לרבות במסירת מידע, נתונים מסמכים ותוכניות  :שיתוף פעולה .ו
הנוגעים למערכת ולביצוע התחייבות הצדדים על פי הסכם זה, ולרבות בהדרכה ובתמיכה. כן, 

חרים הנותנים שירותים למזמין מתחייב הספק לשתף פעולה, ככל שיידרש, עם קבלנים וספקים א
או הפועלים מטעמו לשם איתור תקלות במערכת או במערכות אחרות של המזמין ולכל מטרה 

 אחרת הדרושה לשם הבטחת קיום התחייבויותיו של הספק על פי הסכם זה. 

שירות בתקופת האחריות ושירות תחזוקה שנתי בתקופת ההתקשרות המוארכת )ככל שהמזמין  .ז
 :(זאת יבחר לממש

 מונעים וטיפולים מקוריים חילוף חלקי הכוללים תחזוקה שירותי לספק מתחייב הספק .1
. המזמין של המלאה רצונו שביעותל זה, הסכם ובתנאי במפרט כמפורט לווהכ, למערכת

 .זה להסכם המצורפים הטכני המפרט מסמכי לכל בהתאם יבוצעו השירותים

הספק מתחייב  ,)לרבות במהלך תקופת ההתקשרות המוארכת( במהלך תקופת ההתקשרות .2
שבגמר  לתקן כל פגם או קלקול במערכת ולהסיר כל תקלה בהפעלתה הסדירה והרצופה באופן

כפי שפעלה במועד "קבלת המערכת" תפעל ו תואמת לדרישות המפרט המערכת תהאהתיקון 
 אספקתו )וזאת ללא תוספת תשלום( כולל אספקת חלקי חילוף הדרושים לתיקוןמפרט, כאמור ב

 .פתרונות חלופיים אספקתבמקרה הצורך  כולל טיפול מונע

קיימות או אשר  ינההיתלעדכן ולמסור למזמין גרסאות תוכנה חדשות אשר הספק מתחייב  .3
לצורך הפעלת המערכת באופן תקין ושביעות רצון המזמין, במשך כל תקופת  נהידרשת

 .ההתקשרות

  המנהל פעילות שוטפת.  בית הנשיאבפעל ותאשר תותקן והספק מצהיר כי ידוע לו שהמערכת  .4
 ההתקשרותבמשך תקופת לספק את השירותים לפיכך מתחייב הספק לבצע את העבודות ו
ולהישמע להוראות בעלי התפקידים  בית הנשיאבאופן אשר לא יפריע לפעילות השוטפת של 

ן כל תקלה בהתאם וקישירות ולת לאספקתהתחייבויותיו בתחומי פעילותם, וכן לעמוד ב
  .למועדים המפורטים להלן

 

 שירותיםעבודות ואספקת האופן ביצוע ה .8

באופן ובדרך כמפורט במסמכי המכרז ו והשירותים יבוצעו על ידו העבודותהספק מתחייב בזאת כי  .א
 .המזמיןשימלאו אחר דרישות נציג 

תנאי עיקרי  הואבמיומנות, במקצועיות, ביעילות וברמה גבוהה. סעיף זה  פרויקטהספק יבצע את ה .ב
 ויסודי של הסכם זה.

שירותים כמפורט בהסכם זה ה לאספקתביצוע העבודות והספק מתחייב למלא אחר כל ההוראות ל .ג
 .המזמיןעל נספחיו וכן אחר כל ההוראות וההנחיות שיקבל מפעם לפעם מאת נציג 

 הוראות כל דין, כולל כל חוקי העזר והוראות הרשויות המוסמכות. הספק מתחייב למלא אחר .ד
לבדוק בכל עת את דרך פעולתה וקיומן של הוראות הסכם זה על ידו  המזמיןהספק יאפשר לנציג  .ה

 ויסייע לו בביצוע הבדיקות והביקורת הדרושה.  המזמיןוקיום ההנחיות שניתנו ע"י 
על מנת להוציא לפועל  המזמיןיתוף פעולה עם נציג הספק מתחייב לבצע את הפרויקט בתיאום ובש .ו

. אין באמור המזמיןאת התחייבויותיו על פי הסכם זה במלואן ולשביעות רצונו המלאה של נציג 
 ו/או השירותים. עבודותלעיל כדי לגרוע מאחריותו הבלעדית של הספק לביצוע ה

, אינם מבוצעים עפ"י הוראות כי הפרויקט ו/או השירותים כולם או חלקםבית הנשיא קבע נציג  .ז
הסכם זה, תהא קביעתו סופית ועל הספק לשוב מיד ולבצע את הדרוש כפי שתידרש על ידי נציג 

 .המזמין
להם  שיגרם יימים בו ויתקן על חשבונו כל נזקהספק אחראי לשלמות המבנה והמתקנים הק .ח

 כן ידאג הספק לניקיון השטח סביבו בכל שלבי העבודה עד לסיומה. כתוצאה מביצוע העבודה. כמו
 תנאי עיקרי ויסודי של הסכם זה. הואסעיף זה  .ט
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 אספקת חומרים וציוד .9

כל החומרים, הציוד,  לרבותת, על חשבונו, וערכיתקין את המבכלל זה ואת העבודות הספק יספק  .א
התקינה של המערכת בהתאם לדרישות תה וליפעהקמתה והפרטים וכל רכיב אחר הדרוש לצורך 

 המזמין.

 אחר דבר או פריט תוכנה, חומרה, ציוד, חומר כל על תחול זה הסכם פי על הספק של אחריותו .ב
 לוודא חייב יהיה לבדו והספק, שלישי מצד אותו רכש אם ובין ייצרו הוא אם בין על ידיו שסופק

 .זה הסכם פי על או דין פי על הדרישות יתר בכל ועמידתו במפרט לדרישות המזמין התאמתו

 .לפי המפרט הטכניכל החומרים אשר יסופקו ע"י הספק יהיו   .ג

 כל הציוד והחומרים יתאימו לדרישות המפרט, ויהיו חדשים ובאיכות גבוהה.  .ד

המזמין או מי רשאי לדרוש מבדקים ומבחני דגם לכל סוג פריט שבמכרז.  המזמין או מי מטעמו  .ה
למקום  תהליך הבדיקה ויציין שם מבדקה או מכון לביצועה. הבאת הדוגמאות והדגמים יקבע מטעמו

 הבדיקה וביצוע הבדיקה עצמה תהיה על חשבון הספק.
 

 עבודהאי תחולת יחסי  .10

 : או שליחות עבודהאי תחולת יחסי  .א

יספק את השירותים נשוא הסכם זה כקבלן עצמאי ולא יהיו בין המזמין לבין ספק ו/או  הספק .1
ו/או קבלני המשנה ו/או  הספק, לרבות המנהל ו/או עובדי הספקבין המזמין לבין מי שיועסק ע"י 

או יחסי שליחות מכל סוג ומין שהם.  עבודהאחר מטעמו, כל יחסי  שלישיעובדיהם ו/או צד 
דיו ו/או מי מטעמו לא יהיו זכאים לקבל מהמזמין פיצוי, הטבה או תגמול ו/או עוב הספק

כאמור, לא במשך תקופת הסכם זה ולא  עבודהכלשהם המגיעים לעובד, בעילה שמקורה ביחסי 
  עם סיומו מכל סיבה שהיא.

תן הוראות לגבי ימוסכם ומוצהר כי כל זכות לפיקוח, בקרה, הדרכה או זכות אחרת להנחות או ל .2
או מי מטעמו על פי הסכם זה לא נועדו אלא לשם הבטחת קיומן של הוראות  הספקולות פע

 הסכם זה.

למרות כוונת הצדדים המפורשת כפי שבאה לידי ביטוי בהסכם זה  אםמתחייב בזאת כי  הספק .3
, עבודהנתקיימו יחסי בית הנשיא יקבע מסיבה כלשהי כי בין מי מעובדיו או מי מטעמו לבין 

 . בית הנשיאבגין כל הוצאה שהיא שתיגרם לבית הנשיא ישפה את  הספק
 

  :למועסקיו הספקאחריות  .ב

ו/או קבלני המשנה שלו לבדם יהיו חייבים לשאת בכל התשלומים ו/או ההוצאות  הספק .1
ו/או קבלני המשנה יהיו האחראים  הספקלעובדיהם, לרבות למנהל, מכל סוג ומין שהוא. 

היחידים והבלעדיים כלפי העובדים, או המועסקים, או קבלני המשנה שלהם, או מי מהם בגין כל 
חב או עשוי לחוב בהם כלפי עובדיו על פי כל דין או על פי  שמעסיקאחריות, חובה או חבות, 

יטוח כלשהן, וכל תשלומים הסכם קיבוצי בן תוקף, תשלומים והפרשות לקופות גמל או קרנות ב
או  בית הנשיאוהטבות סוציאליות מכל מין וסוג שהוא על פי כל דין, חוזה והסכם קיבוצי. חויב 

בגין כל סכום בית הנשיא ספק את הלשלם סכום מהתשלומים האמורים, ישפה  ומטעממי 
 שחויבה לשלם כאמור.

בלבד  ווכי עלי ספק עצמאיפועל כא ועפ"י הסכם זה ה ומצהיר כי בביצוע התחייבויותי ספקה .2
תחול האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה, פציעה, נכות, מוות, נזק או 

או אי ביצוע  - עתוך כדי או עקב ביצו וו/או לכל מי מטעמ והפסד שייקרו או ייגרמו לעובדי
 עפ"י הסכם זה. ספקהתחייבויות ה

ם הנדרשים בהתאם יבעלי הרישיונות והאישורים הרלוונטי הם לוודא כי עובדיו הספקבאחריות  .3
מיומנים בשימוש בכלי העבודה ובחומרים וכי ננקטו כל  וכן כי הםפרויקט הדין לביצוע ה

  האמצעים הנדרשים למניעת פגיעה ונזקים שונים.
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 ספקי משנה .11

 מהתחייבויותיו התחייבות לביצוע משנה ספקי העסקת כי לו ידוע כי מצהיר הספק :ספק משנה .א
 לאמור ובהתאם, וביטחונית מקצועית מבחינה, מראש המזמין אישור טעונה זה הסכם לפי

 הנוגעות ההוראות לרבות ההסכם הוראות שכל לו ידוע כי הספק מצהיר כן כמו. המכרז במסמכי
 התחייבויות לגבי גם המחייבים בשינויים נהחולת זמנים בלוחות ועמידה מקצועיות, לסודיות

 ספקי להעסקת המזמין באישור אין כי בזאת מצהיר הספק. משנה ספק באמצעות המבוצעות
 הנובעים החובות בכל המזמין כלפי חייב יהיה אשר, מאחריותו למעט כדי ,שיינתן ככל ,משנה

 . הספק לידי המזמין ידי על ישולמו זה מהסכם הנובעים התשלומים כי בזה מוסכם. זה מהסכם

 בכפוף רק משנה קבלני באמצעות זה הסכם פי על לבצע חלק מהתחייבויותיו רשאי יהיה הספק .ב
 :הבאים המצטברים לתנאים

 את ובכתב מראש אישר והמזמין, ידו על שנבחר המשנה קבלן זהות על למזמין הודיע הספק( 1)
 כי ומוסכם מובהר; המשנה קבלן יבצע אותוש העבודה היקף ואת כאמור לבחירה הסכמתו

 כלשהי אחריות להטיל או הספק מאחריות לגרוע כדי המזמין ידי על האישור אספקתב אין
 .המזמין על

 ומקצועיים מיומנים הם המשנה קבלני, סבירה בדיקה ולאחר הספק של ידיעתו למיטב( 2)
 ;מהם אחד כל לגבי גם ונכון חל, ההסכם פי על הספק בהצהרות והאמור

 .מהמזמין ובכתב מראש אישור קבלת לאחר אלא, משנה קבלן להחליף רשאי יהא לא הספק( 3)

 אם. ההסכם ביצוע עם בקשר המזמין כלפי כוללת אחריות אחראי יהיה הספק :כוללת אחריות .ג
 בפועל יסופקו ו/או יבוצעו שלהם רכיבים ו/או זה הסכם פי על הספק של שהתחייבויותיו וככל
 ראשי קבלן הספק יהווה, בהסכם כאמור המזמין ידי על המורשים, מטעמו משנה קבלני ידי על

 לכך אחראי יהיה הספק, לעיל האמור מכלליות לגרוע מבלי. אספקתם ו/או ביצועם על האחראי
 עליהם יחולו ההסכם שהוראות, ההסכם פי על הספק להתחייבויות כפופים יהיו המשנה שקבלני
 .ההסכם להוראות בהתאם חיוביהם את ימלאו הם וכי, המחויבים בשינויים

 

 התמורה  .12

והצעת  תשולם בהתאם לקבוע במסמכי המכרז, ביצוע העבודות ואספקת השירותיםבגין התמורה  .א
 ד."י בנספחשהמחיר 

להתקין את  לסייםמחתימת הסכם בין הצדדים, בהם על הספק עסקים ימי  45בתום יצוין כי  .ב
פרוטוקול מסירה "( ובו ייערך 1' מס מסירה סיוריתקיים סיור מסירה ראשוני )להלן: " הציוד,

מחייב. יובהר כי הספק יידרש לתקן את הליקויים בהתאם לנקבע בפרוטוקול סיור המסירה 
"( שבו 2' מס מסירה סיורהאמור. לאחר השלמת תיקון הליקויים יתקיים סיור מסירה שני )להלן: "

 יוודא המזמין אם אכן כל הליקויים תוקנו.

תשלום עבור התקנת הציוד יתבצע  - (ד"י לנספח בהתאם) הציוד התקנת עבור תשלום תנאי .ג
 כדלקמן: 

 80%  בכפוף  1' מס מסירה סיור לאחרמהצעת המחיר של הספק בהתאם לנספח י"ד תשולם
יאשר המזמין כי התקנת הציוד  1לאישור המזמין כי התקנת הציוד הושלמה. בסיור מסירה מס' 

 לתיקון.הושלמה )ככל שאכן כך(, ויכלול את הליקויים הנדרשים 
 10%  בכפוף  2' מס מסירה סיור לאחרמהצעת המחיר של הספק בהתאם לנספח י"ד תשולם

לאישור המזמין כי הספק השלים את התיקון של כל הליקויים בהתאם לפרוטוקול סיור מסירה 
 .2ו/או סיור מסירה מס'  1מס' 

הליקויים  יאשר המזמין את תיקון הליקויים האמורים ויכלול את 2בסיור מסירה מס' 
לאחר תיקון כל הליקויים יאשר המזמין את  )הנוספים/הנותרים( הנדרשים לתיקון )ככל שישנם(.

 תיקונם לשביעות רצונו.
 10% תיקון אישור המזמין בדבר מהצעת המחיר של הספק בהתאם לנספח י"ד, תשולם בכפוף ל

חר תקופת הרצה של ולא 2ובסיור מסירה מספר  1פר סכל הליקויים אשר עלו בסיור מסירה מ
 ממועד ההתקנה.  ,הציוד למשך תקופה של שלושה חודשים, לכל הפחות

תקופת הרצה: הינה התקופה שבה המערכת מופעלת ע"י הספק בצורה תקינה ולמשך שלושה 
 תקופה זו תספר מיום אישור המזמין את תיקון כלל הליקויים. חודשים לפחות מיום התקנתה.
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 לנספח בהתאם) ההתקשרות במהלך ומולטימדיה תאורה, ההגברה מערכות תפעול עבור תשלום .ד
 :(ו"ט

ו "תשלום בהתאם לקבוע במסמכי המכרז והצעת המחיר בנספח ט הפעלת המערכתהתמורה בגין 
תשולם בהתאם לקבוע במסמכי המכרז והצעת  ציוד נוסףבמסמכי המכרז. התמורה בגין השכרת 

 ט"ו. המחיר בנספח
 

 בהתאם) ההתקנה עבודות במהלך והמולטימדיה התאורה, ההגברה מערכות תפעול עבור תשלום .ה
 :(ו"ט לנספח

 
 ימי ההתקנה 45במהלך 
בהתאם  מולטימדיהלספק שירותי הגברה, תאורה וכי במהלך ימי ההתקנה הספק יידרש יודגש 

זמני מטעמו לצורך קיום  ידרש להביא ציודיהספק לצורך כך,  .ו"לדרישות המזמין ולנספח ט
 האירועים במתחם שעליו יורה המזמין.

 2תמורת השירותים כאמור, במהלך ימי ההתקנה, ישלם המזמין תמורה בהתאם למפורט בפרק 
 הספק. בהתאם להצעת המחיר שהגישבנספח ט"ו בלבד, זאת 

 
 יום  45התקנה לאחר  -אי עמידה בלוחות הזמנים  .13

בלוחות הזמנים כאמור, יידרש הספק לספק שירותי הגברה, תאורה הספק לא יעמוד  יודגש כי אם .א
 ומולטימדיה בהתאם לדרישות המזמין ולנספח ט"ו.

ישלם המזמין תמורה בהתאם  - / טרקלין ב'בטרקלין א'/כאשר מתקיים אירוע בחצר המשכן 
 בנספח ט"ו, בהתאם לסוג האירוע. 2או בפרק  1למפורט בפרק 

מטעמו לצורך קיום  זמני ציוד ספקידרש להספק י – הטקסים כאשר מתקיים אירוע באולם
וללא תמורה מאת המזמין, יחד עם זאת יובהר כי הספק יהא זכאי לתמורה  על חשבונוהאירועים 

הצעת המחיר סוג האירוע ולו(, בהתאם ל"נספח ט - 2)פרק  בלבדשירותי תפעול על ידי טכנאים בגין 
   .הספק שהגיש

 
 פי מסמכי המכרז לפני אישור החשבונית-בהמצאת כל המסמכים הנדרשים עלהתשלום מותנה  .ב

, לשביעות ו/או כל אבן דרך על השלמת העבודות ןנציג המקצועי של המזמיהלתשלום ובאישור 
 .ו של בית הנשיארצונ

 
מתחייב  אינומובהר, כי התמורה תשולם על פי הכמויות שיידרשו מעת לעת ויבוצעו בפועל. המזמין  .ג

ל יעשה ולהזמנת מלוא השירותים או להזמנת שירותים בהיקף כלשהו מאת הספק הזוכה, והכ
 . בהתאם לצרכיו ושיקול דעתו הבלעדי

 

תשלום מלוא הסכום החודשי המגיע לחברה עבור השירות בחודש מסוים, מותנה בביצוע מכלול  .ד
ום כל התנאים הנדרשים הפעולות הנדרשות באותו חודש, באופן מושלם ובאיכות מעולה, לרבות קי

 והמפורטים במכרז זה לגבי כל סעיף בנפרד, והתנאים הכלליים המשתייכים לחוזה כולו.
 

עבור האירוע החולף. לחשבוניות  ספקהתשלום לספק יבוצע ע"פ חשבונית שתועבר למזמין ע"י ה .ה
סכום יצורפו מהות השירותים )קטגוריות הארוחה, מספר משתתפים וכיו"ב(, מועד האירוע וה

 לתשלום.
 

 החשבונית תשולם בכפוף לאישור המזמין, כי כל הפרטים בחשבונית מדויקים. .ו
 

 התשלום לספק יבוצע בהתאם להוראות החשב הכללי. .ז
 

 התמורה לספק תהיה בהתאם לשיעור המע"מ הקבוע בחוק כפי שיעודכן מעת לעת. .ח
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   110מתוך  43עמוד            ציוד עבור בית הנשיאהשל  תפעולהכוללים רכישה, אספקה, התקנה ו ,מולטימדיהותאורה  ,שירותי הגברה לאספקת 2018.02 פומבי מכרז* 
 

 

 פיצוי מוסכם .14

בו לא יבצע הספק את הפעילות כנדרש ובאיכות הנדרשת או יפר הספק את שמוסכם כי בכל מקרה  .א
רשאי לדרוש את הפיצוי המוסכם והספק בית הנשיא יהא הוראות ההסכם ו/או מסמכי המכרז, 

 יהיה מחויב בתשלום פיצוי מוסכם עפ"י המפורט להלן.
 האירועים לגביהם תישקל הטלת פיצוי מוסכם: .ב

 

 פיצוי מוסכם אירוע

עמידה בזמני אספקת המערכת המלאה והמושלמת )מעבר אי   .1
 ימי העבודה המוגדרים במכרז( 45-ל

 לכל יום איחור₪  2,000עד 

המוצע והנבחר על  )רכש/תפעול( אי עמידה בדרישות המפרט  .2
או בית הנשיא בהתאם לנקבע על ידי נציג בית הנשיא ידי 

 שלא אושרו  רכיביםשימוש ב
 

 מקרהל₪  4,500עד 

 שירותי תפעול לאספקתאיחור בהתייצבות לקריאה   .3
 

 איחור השעחצי לכל ₪  500עד 

  איחור הספק כך שלא התייצב לתחילת האירוע 
 

 ש"ח למקרה 2,000עד 

החלפת הציוד/תיקון הנזק  גרימת נזק לרכוש, ציוד או מבנים  .4
 מערך התיקון 20%של  בתוספת

לנכות את סכום הפיצויים המוסכמים הנקובים מכל תשלום שיגיע לספק או  רשאיהא י המזמין .ג
 לגבותם בכל דרך חוקית אחרת. 

תשלום הפיצויים או ניכויים מסכומים המגיעים לספק לא ישחררו את הספק מהתחייבויותיו על פי  .ד
 מסמכי המכרז. 

 סכום הפיצוי המוסכם משכר עובדיו.את הספק אינו רשאי לגרוע  .ה
 לפי מכרז זה ועל פי כל דין.  וזכאי ל שהמזמיןר בא לפגוע בכל תרופה אחרת אין האמו .ו
 

 אישור עובדים .15

הספק מתחייב כי יעסיק עובדים בביצוע הפרויקט בהתאם לדרישת המזמין ובהתאם לדרישות הסף  .א
המקצועיות שנקבעו במכרז על נספחיו ביחס לסוג העובדים הרלוונטיים. על אף זו, רשאי המזמין 

מראש, ובאופן זמני, העסקת עובדים בכישורים דומים לכישורים הנדרשים בתנאי המכרז לאשר 
 במקרים המתאימים, בהתאם לשיקול דעת המזמין.

או  על פי חוזה זה )באופן קבוע, זמני או בשירותים העסקתו של כל מועסק על ידי הספק בעבודות .ב
 .ר מראש ובכתב של המזמיןובכל מעמד אחד( טעונה איש

ידיו או לפסול  רשאי לדרוש מן הספק להרחיק ממקום ביצוע העבודה כל אדם המועסק על המזמין .ג
הספק  .העבודות או השירותים לאספקתאם מצא כי אינו כשיר כל אדם המועסק על ידי הספק, 

 מתחייב למלא מיד אחר דרישה כאמור.

או שעלולים  שנגרמו או נזקיםהמזמין לא יהיה חייב לפצות את הספק, בדרך כלשהי, בגין הפסדים  .ד
 כאמור לעיל. המזמיןלהיגרם לו בשל דרישה של 

 , שיפוי ופיצוינזיקין .16

 :כי ומתחייב מאשר מצהיר, הספק .א

לאספקת העבודות,  נוגע או הקשור מחדל או מעשה לכל והבלעדי היחיד האחראי הוא .1
 על התחייבויותיו יתרלקיום  וכן כך, לשם הדרושות הפעולות כל השירותים ואיכותם, ולביצוע

 ;מטעמו מי ידי על או ידו על נעשו אם זה, בין הסכם פי

בקיום  הקשורה אחרת פעולה כל למזמין, ולבצע השירותים את לספק מתחייב הוא .2
מנהליו, עובדיו  המזמין, וכי הנדרשות; ובזהירות במיומנות זה, הסכם פי על התחייבויותיו

 אחרת פעולה לכל בעקיפין, ובין במישרין בין שהיא, צורה בכל אחראים, אינם ושלוחיו,
 .זה הסכם פי על למילוי התחייבויותיו בקשר מטעמו מי או הספק ידי על שתבוצע
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 ,לרכוש או לגוף עקיף, או ישיר כלשהו, מסוג אובדן או לנזק והבלעדי היחיד האחראי יהא הספק .ב
 בשל ,ושלוחיו אורחיו עובדיו המזמין, גוף, לרבות או אדם לכל שייגרם כלשהו, מסוג הוצאות לרבות

של  הפרתן או למילוין בקשר מטעמו, מי או שלוחיו עובדיו, ,הספק של מחדל או מעשה עקב או
 שלישי צד של אחרות בזכויות או בפטנטים פגיעה או הפרה לרבות זה, הסכם פי על התחייבויותיו

 כלשהו.

 טענה כל מלטעון מנוע ויהא כאמור, אובדן או נזק למניעת היעילים האמצעים בכל ינקוט הספק .ג
 הוראותיו. פי על או המזמין בהסכמת שנגרמו אובדן, או לגבי נזק

 או אובדן ,נזק בגין מטעמו מי או המזמין נגד שלישי צד מאת דרישה או תביעה של מקרה בכל .ד
 כל בגין המזמין את ישפה או יפצה הספק דין, כל פי על או זה הסכם פי על לו אחראי הספקש ,פגיעה
 הוצאותיו, אומל בגין וכן כאמור, פגיעה או אובדן לנזק, בקשר או בשל יחויב המזמין בושסכום 

 ידי על התביעה או הדרישה קבלת שעם ובלבד דין, עורכי טרחת ושכר משפט צאותולרבות ה

אפשרות  במזמין, תלויים שהדברים ככל לספק, וייתן כך, על הודעה לספק ימסור המזמין ,המזמין
 הספק כאמור. התביעה או הדרישה מפני ההגנה בניהול ולהשתתף המשפטים, להליכים להצטרף
 את הספק על להטיל בחר המזמין אם המזמין, של בשמו גם כאמור, דרישה או תביעה מפני יתגונן
 יגיע ולא הדרישה, או התביעה על שוטף דיווח למזמין הספק ימסור כזה, במקרה ;כאמור ההגנה
 בכל פעולה ישתפו הצדדים המזמין. של ובכתב מראש בהסכמה אלא התובע פשרה עם או להסכם
  כאמור. דרישה וא תביעה מפני לשם התגוננות מקרה

פוטר בזאת את המזמין מאחריות לכל תביעה או דרישת פיצוי אשר עלולה להיות מוגשת נגדו  הספק .ה
מתחייב לשפות או לפצות את המזמין בגין כל סכום  הספקהשירות.  אספקתעקב העסקת עובדיו ב

שיחויב ובגין כל הוצאה שתיגרם לו עקב תביעה או דרישת פיצוי כאמור וזאת בלי שיהוי ובלא צורך 
כלפי המזמין, אף אם יחליט ביהמ"ש המוסמך  הספקבפנייה מוקדמת לערכאות. חובה זו תחול על 

ישיב, יפצה  הספקתף כלפי ניזוק או נפגע מסוים, ואחראים במשו הספקבמקרה מסוים כי המזמין ו
 או ישפה את המזמין במלואו של כל סכום שישלם כאמור.

העלול  נזק או אבדן לכל מאחריות מטעמו והבאים המזמין את פוטר הוא כי בזאת מצהיר הספק .ו
 )מבליההסכם  התחייבויותיו ע"פ מילוי במסגרת המזמין לחצרי או הספקשל  כלשהו לרכוש להיגרם
 ע"פ במילוי התחייבויותיו הספק את ישמשו אשר ולציוד לכלים לרבות האמור, מכלליות לגרוע

 או המזמין ידי שנגרם על בזדון נזק של במקרה יחול לא כאמור פטור בדבר האמור אולם ההסכם(,
 .מטעמו מי

מכל  זה הסכם סיום לאחר גם בתוקפן תשארנה זה סעיף הוראות כי בזאת מובהר ספק הסר למען .ז
 .זמן הגבלת ללא שהיא, סיבה

 האמצעים כל נקיטת היעדר בשל או/ו התרשלותו בשל כלשהו חוסר/אובדן/לנזק הספק יגרוםאם  .ח
 הנדרש התשלום גובה על לספק המזמין נציג יודיע, כאמור שונים ונזקים פגיעה למניעת הנדרשים

 .חוסר/האובדן/הנזק תיקון עבור

 תוך המזמין את הספק יפצה כנ״ל חוסר/האובדן/הנזק תשלום גובה על המזמין נציג הודעת לאחר .ט
 סכום את הספק ישלם לא זה זמן תוך אם. המזמין ידי על אליו שנשלחה הדרישה מיום יום 30

 .מהמזמין לספק שיגיע תשלום מכל הפיצוי סכום את לגבות המזמין רשאי ,הפיצוי

, השירותים אספקת כדי תוך שייגרמו, אובדן או נזק לכל אחראי יהיה הספק - שלרכו או לגוף נזיקין .י
 זה הסכם להוראות הקשור בכל, עובדיו או מאנשיו מי של שוגג/רשלנות או שוגג/רשלנותו עקב

 לנזק גם כמו, אחר שלישי צד כל של לגופו או המזמין מעובדי או מעובדיו מי של לגופו, לנזק שגרמו
 האמצעים בכל וינקוט, כלשהו שלישי צד של או מעובדיו מי של או המזמין של לרכושו שיגרם

 .למניעתם המעשיים
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 ביטוחים .17
בית הנשיא  –לבצע ולקיים את הביטוחים המפורטים בזה לטובתו ולטובת מדינת ישראל  מתחייב הספק

את הביטוחים הכוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים כאשר גבולות ולהציג בפני בית הנשיא 

 יפחתו מהמצוין להלן:האחריות לא 

  המעסיקיםא. ביטוח חבות 
  

בכל תחומי מדינת ישראל  מעסיקיםהספק יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות  .1

 והשטחים המוחזקים;  

 דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח )שנה(; 5,000,000 שלהאחריות לא יפחת מסך  גבול .2

יחשב אם חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם הביטוח יורחב לכסות את  .3

 ;כמעסיקם

קרות תאונת לעניין נטען אם  בית הנשיא –הביטוח על פי הפוליסה יורחב לשפות את מדינת ישראל  .4

מעובדי הספק, קבלנים, כלשהם כלפי מי  מעסיקעבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי היא נושאת בחבות 

 שבשירותו.קבלני משנה ועובדיהם 
 

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי.  ב
 

הספק יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי גוף  .1

 ורכוש בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח. 2,500,000-גבולות האחריות לא יפחתו מ .2

 (.CROSS LIABILITYסעיף אחריות צולבת )בפוליסה ייכלל  .3

 הרמה מכשירי ובאמצעות ידי על וטעינה מפריקה כתוצאה שייגרמו נזקים לכסות יורחב הביטוח .4

 ;  יבוטל הוא, ופריקה טעינה לגבי חריג/סייג קיים אם. שהוא סוג מכל

של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים, קבלני משנה  הביטוח יורחב לכסות את חבותו .5

 ועובדיהם.

 המשתתפים באירועים ובטקסים, לרבות אורחים, אמנים מוזמנים ורכושם ייחשבו לצד שלישי. .6

 רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי; .7

י ו/או מחדלי ככל שייחשבו אחראים למעש בית הנשיא –הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל  .8

 הספק וכל הפועלים מטעמו.

 

 ג. ביטוח אחריות מקצועית

  יבטח את אחריותו המקצועית בביטוח אחריות מקצועית;הספק  .1

, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו ואשר הספקהפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של  .2

אירע כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית 

בהתאם למכרז לרבות הפעלת תאורה, ,  שירותי תאורה לאספקתשנעשו בתום לב, שייגרמו בקשר 

 ;בית הנשיא –עם מדינת ישראל  וחוזה 

 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח )שנה(;        500,000מסך גבול האחריות לא יפחת  .3
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 הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות: .4

 אבדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח; -

 כנגד המדינה; הספקאחריות צולבת, אולם הכיסוי לא יחול על תביעות  -

 חודשים;  6הארכת תקופת הגילוי לפחות  -

ככל שיחשבו אחראים למעשי או מחדלי  בית הנשיא –הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל  .5

 והפועלים מטעמו.  הספק 
 

 ד. ביטוח רכוש
 

מטעמו לאתר לצורך הפעילות בביטוח אש מורחב או כל מי  ואביטוח הציוד והמתקנים שיובאו על ידי הספק 
  בהתאם למקובל לגביו ובמלוא ערכם.הסיכונים 

 

 ה.  כללי

 בכל פוליסות הביטוח הנ"ל יכללו התנאים הבאים:

השיפוי   תלהרחב, בכפוף בית הנשיא –מדינת ישראל  לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים: .1
 לעיל;

בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא, אם ניתנה  .2
 ;בית הנשיאיום לפחות במכתב רשום לחשב  60על כך הודעה מוקדמת של 

בית  –המבטח מוותר על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל  .3
 ר לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון;ועובדיהם, ובלבד שהוויתו הנשיא

הספק אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות  .4
 המבוטח על פי תנאי הפוליסות; המוטלות על

 ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק; .5

יטוח המפקיע או מקטין בדרך כלשהי את אחריות המבטח כאשר קיים ביטוח כל סעיף בפוליסות הב .6
אחר, לא יופעל כלפי מדינת ישראל והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על 

 ;הביטוח פי

, אחריות כלפי צד שלישי ורכוש לא יפחתו מהמקובל על מעסיקיםתנאי הכיסוי של הפוליסות: חבות  .7
פוליסות נוסח ביט", בכפוף להרחבת הכיסויים המתחייבים על פי הנדרש לעיל ולביטול פי תנאי "

 חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי ככל שקיים. 
 

העתקי פוליסות הביטוח מאושרות ע"י המבטח או אישור בחתימתו על קיום הביטוחים כאמור, יומצאו על 

 עד למועד חתימת ההסכם.                                                           בית הנשיאידי הספק ל

וכל עוד אחריותו קיימת, בית הנשיא  –הספק מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל 

להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. הספק מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו מדי שנה בשנה, כל 

בתוקף. הספק מתחייב להציג את העתקי פוליסות הביטוח בית הנשיא  –עוד החוזה עם מדינת ישראל 

לכל המאוחר  בית הנשיאטחו על חידושן לבחתימת מבוחתומות ע"י המבטח או אישור המחודשות מאושרות 

  שבועיים לפני תום תקופת הביטוח.   

 אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הספק מכל חובה החלה עליו על פי דין ועל פי החוזה ואין 

ל פי על כל זכות או סעד המוקנים להם על פי דין וע בית הנשיא –לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל 

 חוזה זה.

 

 



 
 בית הנשיא   

 
 
 
 

   110מתוך  47עמוד            ציוד עבור בית הנשיאהשל  תפעולהכוללים רכישה, אספקה, התקנה ו ,מולטימדיהותאורה  ,שירותי הגברה לאספקת 2018.02 פומבי מכרז* 
 

 

 

 הסבת החוזה .18
 וכן, מקצתן או כולם, זה חוזה לפי חובותיו או זכויותיו את לאחרים או לאחר להסב לא מתחייב הספק

, זה חוזה לפי השירותים בביצוע שליחיו או עובדיו זולת, אחר גוף או אחר איש לשתף לא הוא מתחייב
 .מראש בכתבבית הנשיא  נציג הסכמת כך על קיבל אם אלא

 

 ועיכבון קיזוז .19

מבלי לפגוע בזכויות המזמין על פי הסכם זה ועל פי כל דין, מוסכם בזאת כי המזמין יהא רשאי לקזז  .א
 על פי הסכם זה. הספקמהסכומים להם זכאי  הספקמכל סכום שיגיע לו 

מבלי לגרוע מזכויות המזמין על פי הסכם זה או על פי כל דין, רשאי המזמין לעכב אצלו כל סכום  .ב
התחייבות  הספקשברשותו, כל עוד לא מילא  לקבלןוכל מסמך או דבר אחר השייך או המגיע 

 מהתחייבויותיו על פי הסכם זה.
 

 ויתור .20
לא ייחשבו כוויתור על  ספקאו ה הנשיא ביתשום ויתור, ארכה, הנחה או הימנעות מפעולה במועדה מצד 

 זכויות על פי הסכם זה או על פי דין ולא ישמשו השתק או מניעה.
 

 ערבות ביצוע  .21

בלתי יפקיד בידי המזמין ערבות בנקאית  הספקלשם הבטחת מילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה,  .א
  שנמסר ע"י המזמין.כפי  ₪ 50,000 בגובההמזמין  להנחת דעתו של חשבמותנית צמודת מדד 

 ממועד החתימה על הסכם התקשרות.  חודשים 18תום הערבות הבנקאית תהיה בתוקף עד  .ב
 להסכם. '2-ב"ינוסח הערבות יהיה זהה לנוסח נספח 

 אישר מראש לעניין זה.בית הנשיא בנקאי שהערבות תהא מאת מוסד  .ג

)ארבעה עשר( ימים ממועד ההודעה על  14להעביר למזמין את הערבות הבנקאית בתוך  הספקעל  .ד
  זכייתו במכרז. אי המצאת ערבות בנקאית תאפשר את ביטול הזכייה.

ערבות תקפה בנוסח נספח הערבות בית הנשיא עת תהיה בידי  מתחייב לדאוג ולוודא כי בכל הספק .ה
 , במלוא הסכום האמור לעיל.  נספח י"ב – הבנקאית

ככל שהמזמין יבחר לממש את האופציה הנתונה לו להארכת ההתקשרות בהתאם להוראת סעיף  .ו
תוקף הערבות בתקופה  לשנת תחזוקה.₪  30,000.ב' לעיל, גובה הערבות יופחת, ויעמוד על סך של 5

 יום מסיום תקופת האופציה בכל שנה. 90זו יהיה עד תום 
יחויב  הספקרשאי לנכות מכל סכום שמגיע או שיגיע לספק מהמזמין כל סכום שהמזמין יהיה  .ז

בתשלומו בהתאם לתנאי ההסכם, וכן לחלט את הערבות לצורך התשלומים האמורים וזאת מבלי 
 לפגוע בזכויות המזמין על פי כל דין.  

הודעה מוקדמת , לאחר הרשאי לחלט את הערבות כולה או חלקה, לפי שיקול דעת האבית הנשיא י .ח
הסכם זה  הספקהפר  הימים מראש, בהתאם להוראות הסכם זה בכל במקרה שלדעת 7לחברה של 

הפרה יסודית ו/או הפרה לא יסודית שהפכה ליסודית, וזאת כפיצוי מוסכם ומוערך מראש בגין 
הערבות אם הנזק בהפרת התחייבויותיו, כפי שהצדדים צופים אותו במועד חתימת הסכם זה. 

ערבות חדשה בתנאים זהים לערבות  הספקוההסכם לא יבוטל, ימציא בית הנשיא ט על ידי תחול
 שחולטה, כל סכום שיחולט יהפוך להיות קניינה של המדינה.

בית הנשיא ממילוי כל חובותיו והתחייבויותיו כלפי  הספקהערבות כאמור אינו פוטר את  אספקת .ט
אינה גורעת בית הנשיא ות כולה או חלקה ע"י עפ"י הסכם זה, ואילו גבייתה ומימושה של הערב

כל נזקים והפסדים נוספים וכן כל סעדים נוספים ואחרים להם אחראי  הספקמזכותו לתבוע מ
 על פי הסכם זה או על פי דין. הספק

 .הספקהערבות לעיל והוצאות חילוטה יחולו על  אספקתכל ההוצאות הכרוכות ב .י
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 הפרות .22

 זה בהסכם 25-22-ו 20, 17-15, 11-4 :הבאים בסעיפים כאמור בהתחייבויותיו הספק של עמידה אי .א
 ההפרות מיסודיות לגרוע כדי לעיל באמור אין. מכך הנובע כל על ההסכם של יסודית כהפרה תחשב
 .ההסכם בנספחי נוספות ההוראות של

 או ,1970-תשל״אה ,(תרופות) החוזים בחוק כהגדרתה או זה הסכם לפי יסודית הפרה הספק הפר .ב
 קיום על לעמוד המזמין רשאי לא תיקן הפרה זו תוך זמן סביר, הספקו, זה הסכם מתנאי אחר תנאי

 לפי אשר דבר כל אחרים באמצעות או/ו בעצמו לבצע או/ו זה הסכם לבטל או הספק עם ההסכם
 כל פי על המזמין לזכויות ובנוסף הספק חשבון על וזאת, הספק ע״י להיעשות היה אמור זה הסכם
 .זה בהסכם האחרות ההוראות פי ועל דין

 על 1987-התשמ״ז, מינימום שכר חוק הוראות הפרת כי יודגש, לעיל האמור מכלליות לגרוע מבלי .ג
 .הסכם הפרת מהווה, זה הסכם ביצוע לשם ידם על המועסק עובד לגבי מטעמו מי או/ו הספק ידי

 לא מקרים בסדרת או מסוים במקרה זה הסכם של שהוא כל מתנאי לסטות מהצדדים מי הסכמת .ד
 .בעתיד אחר מקרה לכל שווה גזירה ממנו ילמדו ולא תקדים תהווה

 או זה הסכם פי על לו המוקנות מהזכויות שהיא כל זכות, באיחור אכף או מהצדדים מי אכף לא .ה
 זכויות על או אמורה זכות על ויתור בכך יראו לא, מקרים בסדרת או מסוים במקרה, הדין מכוח
 .שהן כל אחרות

 

 עוסק מורשה וניהול ספרים .23

 מצהיר בזאת כי הוא עוסק מורשה והוא מתחייב למסור למזמין אישור בהתאם, מדי כל שנה. הספק .א
מתחייב למסור למזמין, מעת לעת ובכל תקופת תוקפו של הסכם זה, אישורים בני תוקף על  הספק .ב

ניהול ספרים כחוק מאת שלטונות מס הכנסה, או רואה חשבון, או יועץ מס מוסמך בהתאם 
 .1976-ק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ולהוראות חו

 סודיות .24

זה  הסכם פי-על התחייבויותיו בביצוע ידו על שיועסק מי וכל קבלניו עובדיו, הוא, כי מתחייב הספק .א
 עקב או במשך פה-בעל בכתב או אליהם יגיע אשר המזמין של הסודי המידע כל את בסודיות ישמרו
 כולם אותם יגלו ולא לא יעבירו שימוש, כל בהם יעשו לא זה, הסכם פי-על הספק התחייבויות ביצוע
 של שגילוין לו ידוע כי מצהיר ומאשר הספק אחר. גוף או אדם לכל בעקיפין או במישרין מקצתם, או

 .-1977 ז"התשל ,העונשין חוק הוראות פי-על פלילית עבירה להוות עלול סודיות ידיעות

 בעת גילויו זוהה או כסודי המזמין י"ע סומן אשר בכתב או פ"בע מידע כל -זה "מידע סודי"  בסעיף .ב
הסודות  לעיל, האמור מכלליות לגרוע ומבלי כסודי, להיחשב עשוי טיבו מעצם אשר או כסודי,

ואורחיו  עובדיו נשיא המדינה, אודותעל  שברשותו, מידע או המזמין, של והמסחריים המקצועיים
 ונתונים עבודה, נוהלי סטטיסטיים, נתונים סוג וכמות המוצרים שנרכשו, המזמין, של האחרים

 :מאלה אחד כל שהוא יוכיח שהספק כאמור, מידע למעט–  לווהכ דומה,וכ פיננסים,

 ;סודיות חובת ללא לגילוי קודם הספק בחזקת מצוי היה .1

 ;זה להסכם קשר כל ללא הספק, ידי על עצמאי באופן פותח .2

 .זה סעיף הוראות הפרת עקב שלא הכלל, נחלת בגדר להיות הפך .3

 מתאימים. הסכמים על מטעמו הפועלים המשנה קבלני אנשי וכל הצוות אנשי להחתמת ידאג הספק .ג

 אנשי בקרב תחלופה של במקרה המכרז. למסמכיה' נספח  בנוסח סודיות מתחייב לשמירת הספק .ד
 על השירותים אספקתאו בעקיפין ב ןעובדיו שעוסקים במישרי של הספק להחתמתם ידאג הצוות,

 פי על הספק התחייבויות בביצוע אדם כלשהו של העסקתו תתחיל לא כאמור. לסודיות התחייבות
 אדם כל ידי על לסודיות הפרת התחייבות ות.ילסוד התחייבות על חתימתו לאחר אלא זה, הסכם

 ומבלי הספק, ידי על כהפרת ההסכם תחשב זה הסכם פי על הספק התחייבויות בביצוע שהועסק
 למזמין תהא זה, הסכם פי או על דין פי על סעד או תרופה מכל או דין פי על המזמין מזכויות לגרוע
 .המזמין של עצמאית הספק וכעילה של לעילתו בנוסף אישי, באופן המפר, כלפי ישירה תביעה עילת

 לאחר גם בתוקפן תשארנה זה סעיף פי על הספק ההתחייבויות כי בזאת מובהר ספק הסר למען .ה
 .זמן הגבלת ללא שהיא, סיבה מכל זה סיום הסכם
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 עניינים ניגוד .25

אותו  ולא תעמיד מעמידה אינה תנאיו פי על וביצועו זה בהסכם התקשרותו כי ומאשר, מצהיר הספק .א
 כל לבין וביצועו זה פי הסכם על ויהתחייבויות בין עניינים לניגוד חשש קיים בו במצב מטעמו מי או

 עיסוקיו, מעמדו, ,הספקשל  ממצבו הנובע דבר כל לרבות ,בעקיפין או שלו, במישרין אחר עניין
 במסגרת בולט במפורש ובאורח עליו הצהיר ,כאמור חשש קיים אם וכי באלה; כיוצא וכל לקוחותיו,

 ובמעמד במועד רשאי,בית הנשיא  האי – כאמור עניינים לניגוד חשש קיום על הספק הצהיר ההצעה.
 מגבלות הספק על להטיל עמו, להתקשר כאמור, חשש בשל מניעה אין לדעתה אם ,זה הסכם חתימת
 .חתימתו במועד יצורף להסכם אשר בנספח יפורטו אשר זה, בהסכם הקבועות אלה על נוספות

בית ל מיד הספק כך על יודיע כאמור, עניינים לניגוד חשש יתעורר בו מקרה בכל כי מתחייב הספק .ב
 לרבות כאמור, הודעה בעקבות לנכון מצאשי צעד כל לנקוט רשאי האובית הנשיא י בכתב,הנשיא 

 עוד כל או אם וזאתעבור בית הנשיא  הספק פעולת על מגבלות הטלת או סיום, לידי הבאת ההסכם
 .הספק ידי על החשש האמור יוסר לא

על  ידיו על המועסקים המומחים ואת שלו המשנה קבלני עובדיו, את להחתים מתחייב הספק .ג
 .המכרז למסמכי ה'בנספח  לאמור זהה בנוסח עניינים ניגוד להיעדר התחייבות

 לכל להגיש לא בזה מתחייב הספק זה, הסכם פי על הספק של האחרות מהתחייבויותיו לגרוע מבלי .ד
 לאספקת בקשר מידע או שירות כל מטעמם, למי או המזמין של אחרים לספקים לרבות צד שלישי,
 פי על לשירותיו בעקיפין או במישרין הנוגעת אחרת פעולה לכל בקשר אחר שירות או כל/ו השירותים

 לכך ניתנה כן אם אלא בתמורה, שלא ובין בתמורה מוגש כאמור המידע או שהשירותבין  זה, הסכם
 .ובכתב המזמין מראש של הסכמתו

 

 יוצרים זכויות .26

אשר  וכו'עריכה, פיתוח  מסמך, מוסכם בזאת כי כל הזכויות, לרבות זכויות היוצרים, בכל חומר, .א
במסגרת ביצוע הפרויקט לפי הסכם זה, יהיו של המזמין בלבד. המזמין יהיה  יוכן על ידי הספק
על ידי הספק מנהג בעלים, ללא צורך בקבלת רשות, ובלבד שתישמר לספק שיוכן רשאי לנהוג בחומר 

 "הזכות המוסרית". הוראה זו תחול תוך כדי תקופת השירות ולאחריה. 

יתברר אם כלשהו.  שלישיזכויות יוצרים של צד  יפר ביצוע השירותים על ידו לאכי בהספק מתחייב  .ב
יהיה אחראי לתת את הדין על כך הספק כלשהו,  שלישיזכויות היוצרים של צד  ספק הפר אתהש

ככל שהספק ישתמש  .לא יהיה כל חלק באחריות על הפרת זכויות היוצרים כאמור לעילולמזמין 
, עליו לקבל היתר לשימוש בחומרים תיםהשירו אספקתבחומרים של בעלי זכויות אחרים לצורך 

 .על חשבונו הספקאם ההיתר כרוך בתשלום, יבצע זאת ואלה 

בהתקשרויות החוזיות שלו  כאמור בהסכם זה ,בית הנשיא –המדינה דרש לעגן את זכויות ייהספק  .ג
  .י הסכם זהשיופעלו על ידו לביצוע השירותים נושא קבלניםעובדיו, ו  עם

לעשות כל שימוש בכל חומר כאמור אלא אם קיבל את הסכמת המזמין בכתב הספק לא יהיה רשאי  .ד
 ומראש, ובהתאם לתנאי ההסכמה.

מבלי לגרוע מאמור לעיל, המזמין יהיה רשאי לדרוש ולקבל מן הספק בתקופת ההתקשרות ותוך  .ה
 שנתיים לאחר מכן כל מידע או מסמך הקשור בביצוע השירותים.

 כללי .27

, בית הנשיאהבלעדי של  ויערוך הספק מכוח הסכם זה הם רכושאו כל הזכויות במסמכים שיצור  .א
 .בית הנשיאלשייכות וכל זכויות היוצרים בתוצרים מכוח הסכם זה 

מוסכם בזה כי הוראות הסכם זה על נספחיו משקפות את מלוא המוסכם בין הצדדים וכי צד לא  .ב
 ות שנעשו, אם בכלל, לפני חתימת הסכם זה. יהיה קשור במצגים, הבטחות והתחייבוי

החתומים על הסכם זה, מצהירים בזה כי ההוצאות הכרוכות בית הנשיא מורשי החתימה מטעם  .ג
נשיא, הבביצוע הסכם זה, תוקצבו בחוק התקציב השנתי לשנת התקציב הנוכחית בתקציב בית 

בהיקף של __________________ ומדגישים כי בכל מקרה תוקף  10-01-51-01בתקנה מספר 
 ההתקשרות כפוף לגובה היתרה התקציבית המאושרת בחוק התקציב.
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 .בית הנשיאכסוכן, שליח או נציג  הספק לא הציג עצמו .ד

 שלא במסגרת פעולתו על פי הסכם זה.בבית הנשיא הספק לא יעשה שימוש בתוארו או בתפקידו  .ה

 הסכם זה יהיה תקף רק אם נערך בכתב ונחתם על ידי שני הצדדים.כל שינוי בתנאי  .ו
 תנאי עיקרי ויסודי של הסכם זה. הואסעיף זה         

 לבית ורק אך תהא זה בהסכם שעילתה תובענה בכל לדון הבלעדית הסמכותמוסכם בין הצדדים כי  .ז
 . בירושלים המוסמך המשפט

 

 הודעות .28
להסכם זה תישלחנה בדואר רשום לכתובות המצוינות להלן וכל הודעה כאמור יראוה  בנוגעהודעות הכל 

 ודעה אשר שוגרה במכשיר הפקסשעות מעת מסירתה בדואר כיאות. כל ה 72תוך  ייעודהלכאילו הגיעה 

הרגיל ונתקבל אישור שעות אם שוגרה במהלך יום העסקים  24בתוך  ייעודהלתיחשב כאילו הגיעה 

 ל העברתה התקינה בשלמות.ע מכשיר הפקס

 
 

 :    ספקה
 טלפון                      פקס  שם                            כתובת                                                                       

 
                      
 שם                            כתובת                                  טלפון                     פקס                        

 
 

 5611033-02        6770321-02           , ירושלים3רחוב הנשיא       הראל טובי      :  נשיאבית ה
 שם                           כתובת                               טלפון                 פקס                                             

 
 5887226-02       5887214-02            , ירושלים3רחוב הנשיא       מיכאל לוי                         

 שם                             כתובת                              טלפון                 פקס                                          
 

 
 
 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום
 
 

 ספקבשם ה                                               בית הנשיאבשם                     
 

                                                _________________________                                    _______________________                                        
 ל החברה ומורשה החתימהבע                 הראל טובי         

                                  בית הנשיאמנכ"ל                   
    
 

                                               ______________________ 
                מיכאל לוי         

 בית הנשיאבכיר חשב                
 
 

 _____________ בתאריך:            בתאריך: _____________                                                       
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 "פורטל ספקים"לנוסח הסכם התקשרות להרשמה  - א"י נספח
 

לחתום על ההסכם מול החברה הממשלתית יידרש **הבהרה: מדובר בחוזה חיצוני לבית הנשיא. הזוכה 
 הספקים""פורטל המנהלת את 

 חוזה

 שנערך ונחתם ביום ____________  לחודש ______________  בשנת _____________

 ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל המיוצגת ע"י החשב הכללי  : ב י ן

 הממשלה( -)להלן 

 מ צ ד   א ח ד  

 פ ______________"_____________________________  ח : ל ב י ן 

 באמצעות מורשה/מורשי חתימה מטעמו/ה _____________________________________ 

 המשתמש( -)להלן 

 מ צ ד   ש נ י 

 ה ו א י ל :
והממשלה פיתחה ומפעילה "פורטל ספקים ממשלתי" המהווה מערכת ממוחשבת להעברת הזמנות רכש 

 ;מהממשלה לספקים וקבלת דיווחי ביצוע וחשבוניות מהספקים לממשלה
 

 ו ה ו א י ל :
והממשלה מוכנה לספק למשתמש שירותים שונים במסגרת פורטל הספקים הממשלתי כפי שיוגדרו ע"י 

 ;משרד האוצר מפעם לפעם
 

 ו ה ו א י ל :
 ;והמשתמש מעונין בקבלת שירותים אלה או חלקם בתנאים המפורטים להלן

 

 :לכן הוסכם בין הצדדים כדלקמן

 מבוא ונספחים .1
 זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.המבוא לחוזה 

 
 פרשנות .2

למונחים שלהלן תהא בחוזה זה ובנספחיו המשמעות הכתובה בצידם, זולת אם משתמעת מן ההקשר 
 משמעות אחרת.

מערכת ממוחשבת להעברת הזמנות רכש מהממשלה לספקים  – "פורטל ספקים ממשלתי" (1)
 וקבלת דיווחי ביצוע וחשבוניות מהספקים לממשלה.

 ספק )תאגיד או יחיד( שנרשם לשימוש בפורטל הספקים הממשלתי. – "משתמש" (2)
 כל אדם הפועל מטעם המשתמש בפורטל הספקים הממשלתי. – "נציג משתמש" (3)
כלל רכיבי התוכנה, החומרה והתקשורת המרכזיים המשמשים  – "תשתית מרכזית" (4)

נט של הפורטל להפעלת פורטל הספקים הממשלתי בצד הממשלה, עד וכולל אתר האינטר
 בסביבת תהיל"ה.

כלל רכיבי התוכנה, החומרה והתקשורת המשמשים את המשתמש  – "תשתית מקומית" (5)
לגישה לפורטל הספקים הממשלתי והעבודה בו, עד אתר האינטרנט של פורטל הספקים 
הממשלתי בסביבת תהיל"ה )לא כולל(. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר שהתקנת 

ס חכם ותוכנת החתימה האלקטרונית בעמדות העבודה של נציגי המשתמש תוכנת כרטי
 נכללים בהגדרת התשתית המקומית.

כל מידע המצוי בפורטל הספקים הממשלתי שהמשתמש מורשה לקבלו  - "מידע מותר" (6)
 לצרכים הפנימיים שלו.
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בפורטל מידע, ידיעות או נתונים מכל סוג שהוא ומכל צורה שהיא, המצויים  - "מידע אסור" (7)
 הספקים הממשלתי, למעט מידע מותר.

 .2001-כהגדרתו בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א – "גורם מאשר" (8)
 .2001-כהגדרתה בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א - "חתימה אלקטרונית מאושרת" (9)
 משרדי הממשלה. – "המשרדים" (10)
גוף הפועל מטעמה של הממשלה האחראי לקשר עם הספקים העושים  – "חברה מנהלת" (11)

 שימוש בפורטל, כפי שיפורט בחוזה זה.
 

 פונקציונליות פורטל הספקים .3
 באמצעות פורטל הספקים הממשלתי ניתן יהיה לבצע את הפעולות להלן: (1)

לצפות בהזמנות הרכש הנשלחות ע"י משרדי הממשלה העושים שימוש בפורטל  .א
 ולהדפיס אותן אם המשרד צירף להזמנה את פלט ההזמנה להדפסה.לספק 

 להגיש דיווחי ביצוע. .ב
להגיש חשבוניות חתומות אלקטרונית אשר יהוו חשבונית מקור וזאת במקום הגשת  .ג

 חשבוניות פיסיות.
 לצפות בסטטוס אישור המסמכים שהוגשו ותקינותם ע"י משרדי הממשלה. .ד

 עמידה בהנחיות רשות המיסים .4
בפורטל הספקים הממשלתי בכלל והגשת חשבוניות חתומות אלקטרונית בפרט  השימוש (1)

הינם כפופים להנחיות רשות המיסים בכלל ובפרט הוראות מס הכנסה )ניהול פנקסי 
. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ספק אשר יעשה שימוש 1973-חשבונות(, התשל"ג

"כללים למשלוח  –ב להוראות 18ף בפורטל הספקים הממשלתי יידרש לעמוד גם בתנאי סעי
 מסמכים ממוחשבים".

פורטל הספקים הממשלתי וכללי השימוש בו יתעדכנו מעת לעת בהתאם להנחיות והוראות  (2)
 רשות המיסים ועל המשתמש יהיה להתאים את עבודתו להנחיות והוראות כאמור.

לניהול  ב להוראות18חתימת ממשלת ישראל על חוזה זה מהווה את הסכמתה לפי סעיף  (3)
ספרים, לקבל מאת הספק מסמכים ממוחשבים. הסכמה זו תחול על כל משרדי הממשלה 

 שיפעילו את פורטל הספקים הממשלתי.
 

 הגבלת אחריות .5
הממשלה תעשה כל מאמץ סביר להבטיח זמינות ותקינות פעולת פורטל הספקים הממשלתי  (1)

לצורך תחזוקה. כמו כן ואולם ייתכן שהפורטל לא יהיה זמין מעת לעת בשל תקלות או 
ייתכנו תקלות שיחייבו הגשת דיווחי ביצוע ו/או חשבוניות מחדש או יפגעו בקצב העבודה. 
במקרים אלה לא תהיה למשתמש כל תביעה, דרישה או טענה כלפי הממשלה ו/או מי 
מטעמה או כלפי המשרדים ו/או מי מטעמם ובלבד שננקטו על ידי הממשלה, או מי מטעמה, 

 בירים למניעת הישנות התקלות והטיפול בהן.מאמצים ס
הממשלה תפעיל בפורטל הספקים הממשלתי אמצעי אבטחת מידע נאותים ואולם ייתכנו  (2)

פגיעות באבטחת מידע ובמקרים אלה לא תהיה למשתמש כל תביעה, דרישה או טענה כלפי 
י הממשלה ו/או מי מטעמה או כלפי המשרדים ו/או מי מטעמם ובלבד שננקטו על יד

 הממשלה, או מי מטעמה, מאמצים סבירים למניעת הישנות הפגיעות והטיפול בהן.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הוראות סעיף זה יחולו גם במקרה של פגיעות באבטחת  (3)

מידע שהביאו לחשיפת פרטי המשתמשים ו/או נציגיהם ו/או פרטי הזמנות ו/או דיווחי ביצוע 
 ו/או חשבוניות.

תר בזאת על כל דרישה, תביעה או טענה כלפי הממשלה, המשרדים או מי המשתמש מוו (4)
מטעמם על כל נזק ישיר או עקיף או הפסד כלשהו הנובעים משימושו בפורטל הספקים 

 נכונות המידע בפורטל הספקים הממשלתי.-הממשלתי ו/או מאי
 המשתמש וכל נציגיו פוטרים את הממשלה, המשרדים וכל מי שבא מטעמם מאחריות (5)

 ( לעיל.3כלשהי לכל נזק, עקיף או ישיר, שייגרם לו או לכל צד שלישי כאמור בסעיף )
 
 

 תשתית מקומית .6
לצורך הפעלת פורטל הספקים הממשלתי, יקים המשתמש תשתית מקומית העומדת לפחות  (1)

 בדרישות המתוארות בנספח א' לחוזה זה המהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
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היו באחריות בלעדית של המשתמש או מי מטעמו ועל הקמת התשתית המקומית והפעלתה י (2)
 חשבונו של המשתמש. לממשלה לא תהיה אחריות כלשהי על התשתית המקומית.

המשתמש מוותר בזאת על כל דרישה, תביעה או טענה כלפי הממשלה, המשרדים או מי  (3)
 ית.מטעמם על כל נזק ישיר או עקיף או הפסד כלשהו הנובעים מאי תקינות התשתית המקומ

אם במהלך תקופת תוקפו של חוזה זה יחולו שינויים טכנולוגיים ובכלל זה שדרוג גרסאות  (4)
תוכנה שיחייבו היערכות נוספת להפעלת המערכת בידי המשתמש, היערכות נוספת זו תהיה 
באחריות המשתמש ועל חשבונו בלבד עד כדי הצורך לשדרג או להחליף מחשב המשתמש. 

יבת לאפשר הפעלת המערכת במחשב המשתמש במערכות יובהר שהממשלה אינה מתחי
חדשות במועד מסוים או בכלל אלא שהיא תפעל לפי מדיניותה הטכנולוגית שתיקבע  תפעול

 מדי פעם על ידי הגורמים המוסמכים לכך בממשלה.
 

 שימוש בכרטיס חכם .7
הגישה לפורטל הספקים הממשלתי וחתימה אלקטרונית על חשבוניות יתאפשרו באמצעות  (1)

ידי גורם מאשר בהתאם לחוק חתימה  תעודות אלקטרוניות מאושרות המונפקות על
 ".TOKEN, התעודות מאוחסנות על גבי "כרטיס חכם" או "2001-התשס"א ,אלקטרונית

עלות הנפקת התעודה האלקטרונית, עלות חידושה התקופתי וכל העלויות הנלוות, כגון קורא  (2)
 כרטיסים, יחולו על המשתמש.

 אישי לנציג משתמש מסוים ואינו ניתן להעברה. הוא הכרטיס החכם )להלן הכרטיס(  (3)
התוקף של כרטיס החכם הינו לתקופה מוגבלת, ולכן משתמשים יהיו חייבים לחדש את  (4)

 הכרטיס )בתשלום( אחת לתקופה )כיום, אחת לשנתיים או אחת לארבע שנים(.
מקומית כמפורט בנספח א' לחוזה הפעלת הכרטיס במחשב המשתמש מחייבת הכנת תשתית  (5)

 זה.
הנפקת הכרטיס מחייבת הגעה פיסית למשרדי הגורם המאשר של האדם, שבעבורו יונפק  (6)

הכרטיס. לחלופין ניתן להזמין את הגורם המאשר למשרדי המשתמש בתשלום נוסף שיחול 
 על המשתמש.

דורשים איבוד הכרטיס החכם, תקלה בכרטיס החכם או השחתתו ו/או שכיחת הסיסמה  (7)
הנפקת כרטיס חכם חדש הכרוכה בתשלום נוסף לגורם המאשר. תשלום זה יחול על 

 המשתמש.
כל פעולה הנעשית באמצעות הכרטיס החכם תהיה באחריותו הבלעדית של המשתמש  (8)

 ותחייב אותו. 
 אם סיסמת הכרטיס התגלתה לאחר, על המשתמש לדאוג לשנות את הסיסמה לאלתר. (9)

 
 רטיס חכםתנאים נוספים להנפקת כ .8

כתנאי מוקדם לקבלת כרטיסים חכמים לצורך עבודה בפורטל הספקים הממשלתי, כל  (1)
משתמש יחתים כל נציג מטעמו על הצהרה בנוסח המופיע בנספח ב' לחוזה זה ומהווה חלק 
בלתי נפרד ממנו, ועו"ד או רו"ח של המשתמש יבדוק את נכונות ההצהרה, יחתום עליה 

הנפקת כרטיס חכם לכל נציג מטעמו וכי פעולות נציגי  ויאשר כי המשתמש אישר כדין
 המשתמש בפורטל הספקים הממשלתי יחייבו את המשתמש.

כל משתמש יגיש את ההצהרות החתומות והמאושרות הללו לחברת הניהול כתנאי להגדרתו  (2)
 בפורטל הספקים הממשלתי. 

משתמש. הממשלה תהיה רשאית להגביל את מספר הנציגים הפעילים מטעמו של כל  (3)
 הממשלה מתחייבת שלכל מציע יתאפשר להגדיר לפחות שני נציגים פעילים מטעמו.

 החלפת נציג משתמש תיעשה באמצעות חברת הניהול ובהתאם לתנאי חוזה זה. (4)
 

מודגש כי ההסדרים לגבי הנפקת כרטיס חכם המפורטים בחוזה זה הינם נכונים בעת פניית 
רטל הספקים הממשלתי, אולם הסדרים אלה יכולים הממשלה לספקים בהצעה לעשות שימוש בפו

להשתנות לפי דרישות הגורם המאשר ו/או אם יוחלף הגורם המאשר ע"י גורם מאשר אחר או נוסף 
 ו/או בעקבות שינוי הוראות חוק ו/או תקנות רלבנטיים.

 

 זכויות יוצרים .9
קיימות זכויות יוצרים בנתוני פורטל הספקים הממשלתי וכתנאי לקבלת גישה לפורטל הספקים 
הממשלתי, המשתמש מצהיר בזה שהוא לא ישתמש בפורטל הספקים הממשלתי והנתונים שבו אלא 

 קבלת הזמנות רכש, הגשת דיווחי ביצוע וחשבוניות. אספקתלמטרת 
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 ניהול משתמשים, תמיכה, הדרכה והטמעה .10
שלה תמנה גורם מרכזי אשר ישמש כתובת של המשתמשים ונציגיהם מול הממשלה, הממ (1)

לענייני הרשאות בפורטל הספקים הממשלתי, כרטיסים חכמים ותיאום הדרכה. גורם זה לא 
יהיה מוסמך לתת תמיכה מקצועית/הדרכה וכן לא יהיה מוסמך לתת מענה לכל נושא אחר, 

ניתנו או הובנו אם וחשבוניות מסוימים ותשובותיה, כגון לגבי הזמנות רכש, דיווחי ביצוע 
 בכל נושא אחר לא יחייבו את הממשלה ו/או את המשרדים.

הממשלה תפעיל מרכז תמיכה טלפוני ללא תשלום לשימוש המשתמשים ונציגיהם, אשר  (2)
. הממשלה תהיה רשאית לשנות מועדי 16:00 - 08:00יפעל בימים א' עד ה' בין השעות 

התמיכה על ידי הודעה מראש בפורטל הספקים הממשלתי. הממשלה תעשה  פעילויות מרכז
מאמץ סביר לתת מענה מהיר לכל הפונים למרכז התמיכה, אולם מובהר, כי מרכז התמיכה 
משמש משתמשים רבים מתחומים מגוונים וייתכנו בו עומסים אשר יאריכו את זמני המענה. 

נה בגין זמני התגובה במרכז התמיכה. למשתמש או מי מטעמו לא תהיה כל תביעה או טע
המשתמש ונציגיו מוותרים בזאת על כל דרישה, תביעה או טענה כלפי הממשלה, המשרדים 
או מי מטעמם על כל נזק ישיר או עקיף או הפסד כלשהו הנובעים מאי זמינות מרכז התמיכה 

 ו/או מזמני התגובה בו.
תמש בקובץ דיגיטלי, אותו יוכלו הממשלה תעניק לנציגי המשתמשים חוברת הדרכה למש (3)

להוריד מפורטל הספקים או לקבלו מהגורם שהוגדר ככתובת מרכזית לניהול רישום 
 המשתמשים.

 
 שימוש בהליכים חלופיים: .11

הטמעת פורטל הספקים הממשלתי במשרדי הממשלה השונים תתבצע בהדרגה. הממשלה  (1)
הודעה מתאימה בפורטל תודיע לכל המשתמשים על הצטרפות כל משרד חדש ע"י פרסום 

 הספקים הממשלתי ו/או בדרך אחרת.
 בפורטל יכללו הזמנות רכש מסוגים מסוימים, כפי שייקבע מעת לעת ע"י הממשלה. (2)
ככלל, מרגע הפעלת פורטל הספקים הממשלתי במשרד ממשלתי מסוים, המשרד יפעיל  (3)

שרד יהיה באמצעות הפורטל את כל הזמנות הרכש מהסוגים הנכללים בפורטל. אולם המ
רשאי להחריג הזמנות מסוימות מלהיכלל בפורטל הספקים הממשלתי וזאת לפי שיקול דעתו 
הבלעדי בכפוף להנחיות החשב הכללי. במקרים אלה לא תהיה למשתמשים כל תביעה או 

 טענה כלפי הממשלה או מי מטעמה ו/או כלפי המשרדים או מי מטעמם.
י, יגיש את כל דיווחי הביצוע ואת כל ככלל, ספק המצטרף לפורטל הספקים הממשלת (4)

החשבוניות בגין ההזמנות שהופנו אליו באמצעות פורטל הספקים הממשלתי, בפורטל בלבד. 
אולם, הספק יהיה רשאי להגיש דיווחי ביצוע או חשבוניות מסוימים שלא באמצעות 

 הפורטל, בכפוף לתנאי ההסכם בינו לבין המשרד ובכפוף לכל דין.
 

 ם, פונקציונליות חסרה או חלקית:בעיות ביצועי .12
 תפעולייתכן שחלק מהפונקציונליות של פורטל הספקים הממשלתי לא תהיה זמינה במועד ה (1)

בשלבים תוטמענה הראשונה המתוכננת של הפורטל. במקרה זה, תוספות פונקציונליות 
לאחר כניסת המערכת לעבודה בפועל. לא תהיה למשתמשים כל תביעה או טענה כלפי 

 לה ו/או מי מטעמה או כלפי משרדים ו/או מי טעמם בגין חוסרי פונקציונליות כאמור.הממש
הממשלה תעשה כל מאמץ סביר להבטיח זמינות ותקינות פעולת פורטל הספקים הממשלתי  (2)

ואולם ייתכן שהמערכת לא תהיה זמינה מעת לעת בשל תקלות או לצורך תחזוקה. כמו כן, 
רת של דיווחי ביצוע ו/או חשבוניות או יפגעו בקצב ייתכנו תקלות שיחייבו הגשה חוז

העבודה. במקרים אלה לא תהיה לספקים כל תביעה או טענה כלפי הממשלה ו/או מי 
מטעמה או כלפי המשרדים ו/או מי מטעמם ובלבד שננקטו על ידי הממשלה, או מי מטעמה, 

 מאמצים סבירים למניעת הישנות התקלות והטיפול בהן.
לה מתמשכת בפורטל הספקים הממשלתי מונעת באופן זמני הגשת דיווחי במקרים בהם תק (3)

ביצוע ו/או חשבוניות באמצעות הפורטל, המשרדים והמשתמשים יונחו לפעול מחוץ לפורטל 
 הספקים הממשלתי בהתאם להנחיות כפי שיפורסמו ע"י החשב הכללי מעת לעת.

 
 שינויים חקיקתיים .13

תפורסמנה ייתכן שבמהלך הפעלת פורטל הספקים הממשלתי ישתנו חוקים ותקנות או  (1)
החלטות בתי המשפט או פסקי דין או הנחיות רשות המיסים המשפיעים על תהליכי הרכש 
הממשלתי ובמקרים אלה תהיה הממשלה רשאית להתאים את תהליכי העבודה בפורטל 



 
 בית הנשיא   

 
 
 
 

   110מתוך  55עמוד            ציוד עבור בית הנשיאהשל  תפעולהכוללים רכישה, אספקה, התקנה ו ,מולטימדיהותאורה  ,שירותי הגברה לאספקת 2018.02 פומבי מכרז* 
 

 

שים יהיו מחויבים לעבוד לפי הכללים הספקים הממשלתי בהתאמה לשינויים אלה. המשתמ
 החדשים שיוגדרו. 

הממשלה שומרת לעצמה את הזכות לשנות הסדרים ותהליכים בניהול פורטל הספקים  (2)
הממשלתי ע"י הודעה מראש למשתמשים ו/או נציגיהם דרך פורטל הספקים הממשלתי ו/או 

ה המשתמש יידרש בדרכים אחרות ו/או ע"י שינוי תנאי חוזה זה. במקרה של שינוי חוז
לחתום על חוזה תחליפי ו/או על נספח לחוזה זה. משתמש הרואה את עצמו נפגע ע"י שינויים 
אלה יהיה רשאי להפסיק את השימוש בפורטל הספקים הממשלתי ע"י הודעה בכתב לחברת 

 מיום משלוח ההודעה על השינויים כאמור.ימים  30ניהול תוך 
 

 חבלה ומידע אסור .14
גיו מתחייבים לא לגרום, לא לנסות לגרום ולא להניח לאחר לגרום לשינוי המשתמש וכל נצי (1)

כלשהו במידע, ידיעה או נתון מכל סוג שהוא המצויים בפורטל הספקים הממשלתי פרט 
לאישור קבלת הזמנות רכש, הגשת דיווחי ביצוע וחשבוניות ופעולות אחרות שהממשלה 

 תאפשר לבצע באמצעות הפורטל, אם תאפשר.
ש מתחייב להשתמש במידע מותר אך ורק למטרת אישור הזמנות רכש, הגשת דיווחי המשתמ (2)

ביצוע וחשבוניות למשרדי הממשלה והמשתמש מתחייב לא להפיץ את המידע לגורם כלשהו 
 שלא לצורך המטרות המפורטות לעיל.

המשתמש וכל נציגיו מתחייבים לא לנסות לקבל מידע אסור מהמערכת, ואם במקרה יגיע  (3)
 ם מידע אסור בדרך כלשהי, מתחייבים המשתמש וכל נציגיו, ביחד ולחוד:אליה
למחוק מיד את המידע האסור במחשב המשתמש או בכל מחשב או ציוד אחר  .א

שבשליטתו ושבו נמצא מידע אסור. אם לידיעת המשתמש הוקלט מידע אסור 
ת וגם במחשב או ציוד אחר שאינו בשליטתו, יודיע על כך למרכז התמיכה של טלפוני

יוודע לו. אם הודפס המידע האסור, ישלח מיד המשתמש את הדף יבכתב, מיד כש
המודפס אל מרכז התמיכה של מרכבה, בלי להשאיר ברשותו העתק של הדף או 

 העתק אחר של המידע האסור.
 להודיע מיד טלפונית וגם בכתב על האירוע לחברת הניהול. .ב
לאיש, למעט גילוי הדרוש לצורך לא לעשות כל שימוש במידע אסור ולא לגלותו  .ג

 לעיל. 'ב-ו' פסקאות א
 המשתמש מתחייב לא להשתמש במידע בניגוד לדין. (4)
לו הונפק כרטיס חכם( שהמשתמש מתחייב לא לאפשר למי שאינו הנציג המורשה שלו ) (5)

להתקשר למערכת באמצעות כרטיס החכם, בין במישרין ובין בעקיפין, והוא מתחייב לקיים 
ם שימנעו התקשרות כאמור. כמו כן, מתחייב המשתמש שלא למסור לאדם הסדרים מתאימי

 שאינו זכאי לקבלו לפי חוזה זה, מידע שיאפשר לו להתקשר למערכת.
המשתמש אחראי לכך שכל נציג מורשה שלו ימלא את חובותיו לפי כתב ההתחייבות ולפי  (6)

 זה.חוזה זה וכן שהוא ימלא את כל הדרישות המוטלות על המשתמש בסעיף 
הפרה של אחת או יותר מהתחייבויות המשתמש על פי חוזה זה על ידי המשתמש או נציג  (7)

מורשה שלו תחשב להפרת חוזה על ידי המשתמש, וזאת מבלי לפגוע בזכויות הממשלה 
 לפיצוי, שיפוי או כל סעד אחר שיגיע לה מאת הנציג המורשה.

שהפסיק להיות שותף או המשתמש מתחייב לבטל את הרשאתו של כל נציג מורשה שלו  (8)
ן, ולהודיע על כך לחברת ניהול טלפונית וגם יהפסיק את עבודתו אצל המשתמש, לפי העני

 שעות מיום סיום עבודתו של הנציג. 48בכתב תוך 
( לעיל, תבטל הממשלה את זכאותו של 8הודיע המשתמש לחברת ניהול כאמור בפסקה ) (9)

 48ש במערכת( להשתמש במערכת תוך הנציג של המשתמש )שהפסיק להיות מורשה לשימו
שעות מיום קבלת ההודעה בכתב אולם תהיה הממשלה רשאית )ולא חייבת( לבטל את 

 ההרשאה גם על סמך הודעה טלפונית בלבד.
הממשלה תהיה רשאית לבטל את ההרשאה לנציג מורשה של המשתמש מכל סיבה שהיא  (10)

 בתנאי שהממשלה תנמק את סיבת הביטול.
 

 מפורטל הספקים הממשלתיניתוק המשתמש  .15
אם ייווצרו תנאים הכרחיים המחייבים את הממשלה להפסיק השימוש בפורטל הספקים  (1)

הממשלתי או חלקו, תהא הממשלה רשאית להפסיק את פעילות פורטל הספקים הממשלתי, 
 לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת.



 
 בית הנשיא   
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ו שניתנו לממשלה או אם יתברר כי קיים חשש לגבי נכונות ההצהרות של המשתמש או נציגי (2)
לעיל או ניסה לחבל ר והשתמש בו בניגוד להוראות אם המשתמש או נציגיו קיבלו מידע אסו

בפורטל הספקים הממשלתי או הניח לאחר לחבל במערכת, אזי תהא רשאית הממשלה לנתק 
את המשתמש מהמערכת עד לבירור העניין ובמקרה זה לא תהיה למשתמש כל תביעה או 

הממשלה או מי מטעמה ו/או המשרדים או מי מטעמם בגין אי קבלת שירותי טענה כלפי 
 פורטל הספקים הממשלתי.

 

 ביטול החוזה .16
כל אחד מהצדדים יהא רשאי לבטל חוזה זה מכל סיבה שהיא בהודעה בכתב, והביטול יכנס  (1)

 ימים לאחר שהגיעה הודעת הביטול אל הצד השני. 21לתוקפו בחלוף 
ר מהתחייבויותיו לפי חוזה זה, תהא הממשלה רשאית לבטל את הפר המשתמש אחת או יות (2)

החוזה ללא הודעה מראש, מיד כשההפרה הגיעה לידיעתה ואולם תשקול הממשלה הענקת 
פסק זמן סביר לשם תיקון העילה לביטול החוזה בהתחשב באופי ההפרה שהניעה את 

כויות הממשלה לכל סעד הממשלה לביטול חוזה זה. אין באמור בסעיף קטן זה כדי לפגוע בז
 אחר המגיע לה מאת המשתמש או נציגו, לפי חוזה זה או על פי דין.

 

 הסבה .17
זכויות המשתמש לפי חוזה זה אינן ניתנות להסבה בדרך מיזוג תאגידים או בכל דרך אחרת ללא 

 הסכמה בכתב ומראש של הממשלה.
 

 סמכות שיפוט .18
 המשפט המוסמכים בירושלים.  כל סכסוך משפטי או תביעה לפי הסכם זה תוגש לבתי

 הודעות .19
כל הודעה, דרישה, בקשה או מסמך שיש להודיע, למסור או לשלוח לפי חוזה זה, יהיו בכתב ויישלחו 

שעות לאחר המועד שבו נשלחו. במקביל על הצדדים להודיע את  72בדואר, ויראו אותם כאילו נמסרו 
 ההודעה האמורה גם במייל לצד השני. 

 
 הצדדיםכתובות  .20

 
 , ירושלים.  1משרד האוצר, חטיבת נכסים, רכש ולוגיסטיקה, רח' קפלן  –הממשלה 

 

 _________________________________________________ –המשתמש 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום בתאריך הנקוב בראש חוזה זה

 חתימות הממשלה

 ___________________________ שם ______________________________________ חתימה

 שם _____________________________________ חתימה______________________________

 

 חתימות המשתמש

 שם _________________________________ חתימה________________________________

 _______________________________שם _________________________________ חתימה 
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 ערבות הגשה – 1-ב"י נספח

 נוסח ערבות להגשת הצעה במכרז

 ** שינוי בנוסח ערבות ההצעה יגרום לפסילת ההצעהאין לערוך שינויים בנוסח הערבות.  **

 ________________ :שם הבנק/חברת הביטוח

 ________________________ :הטלפון פרמס

 הפקס: ________________________ פרמס

 כתב ערבות

 לכבוד 

 בית הנשיא

 ____________פרמסהנדון: ערבות 

 

  שקלים חדשים(,עשרת אלפים ) ₪ 00010, של ךאנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לס

 עם אשר תדרשו מאת: ____________________________________________)להלן "החייב"( בקשר

ה שירותי הגברה, תאורה ומולטימדיה, הכוללים רכישה, אספקה, התקנ לאספקת 02.2018מכרז פומבי מספר 

יום מתאריך דרישתכם הראשונה  15אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך  .בית הנשיאעבור  ציודשל  תפעולו

דרישתכם ומבלי שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום או במסירה ידנית, מבלי שתהיו חייבים לנמק את 

לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק 

 הסכום האמור מאת החייב.

אלא אם כן תוארך על פי דרישתכם קודם לכן. ערבות זו אינה    31.05.19יום      דערבות זו תהיה בתוקף ע
 ניתנת להעברה או להסבה.

 

 .שכתובתו_______________________ הביטוח רתחבעל פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/דרישה 

 הביטוח רתחבשם הבנק/                                  

 

      _________________________________      ______________________________ 

 הסניף                                         כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח  פרומסהבנק  פרמס                  

 

_______               ________________                 _________                  ________________ 

 חתימת מורשה החתימה                            תאריך                                     שם מלא              

 וחותמת מורשה החתימה או הבנק                                                                                                  
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   ערבות ביצוע - 2-ב"י נספח
 

 ** זכייתו לאחר, במכרז הזוכה ידי על תומצא ההסכם לתקופת בנקאית ערבות** 
 
 

 : ________________הביטוח חברת/הבנק שם
 : ________________________הטלפון פרמס
 : ________________________הפקס פרמס

 

 
 ערבות כתב

  לכבוד
 בית הנשיא

 
 

 ________________פרמס ערבות: הנדון
 
 

 שיוצמד(, חמישים אלף שקלים חדשים: במילים) ש"ח 50,000 של לסך עד סכום כל לסילוק כלפיכם בזה ערבים אנו

: מאת תדרשו אשר( הערבות תוקף חילתת תאריך_____________ )מתאריך המחירים לצרכן למדד

 02.2018מכרז פומבי מספר  עם בקשר"( החייב" להלן)  ___________________________________________

 רכישה, אספקה, התקנה ותפעול של הציוד עבור בית הנשיא.לאספקת שירותי הגברה, תאורה ומולטימדיה, הכוללים 

 

 מבלי, רשום בדואר במכתב אלינו שנשלחה הראשונה דרישתכם מתאריך יום 15 תוך ל"הנ הסכום את לכם נשלם אנו

 לחיוב בקשר לחייב לעמוד שיכולה שהיא כל הגנה טענת כלפיכם לטעון ומבלי דרישתכם את לנמק חייבים שתהיו

 .החייב מאת האמור הסכום סילוק את תחילה לדרוש או, כלפיכם

 

 . _______________  תאריך עד______________  מתאריך בתוקף תהיה זו ערבות

                                                      __________________________                                                     שכתובתו הביטוח רתחב/הבנק לסניף להפנות יש זו ערבות פי על דרישה

 (.הביטוח רתחב/הבנק שם)

 
 

     ___________________________________________________________________ 
  הביטוח חברת/הבנק סניף כתובת                                  הסניף פרומס הבנק פרמס             

 
 
 

_________                       ____________________                  ________________                       _______ 
  וחותמת חתימה                                              מלא שם                                                תאריך            
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 להעברה ניתנת אינה זו ערבות
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 נספח י"ג – מפרט טכני לרכישה והתקנת קבע

 מפרט טכני לרכישה והתקנת קבע של מערכת הגברה, תאורה ומולטימדיה בבית הנשיא

 ימי 45 תוך המזמין רצון לשביעות העבודות את לבצע יידרש הספק – העבודה לביצוע זמנים לוחות .1
 .הצדדים בין הסכם מחתימת עבודה

 
 כמפורט להלן: ההתקנה מתחמים לביצוע העבודות שניבבית הנשיא  - מתקני המזמין .2

"במת  למיקוםאפשרויות שונות  3-איש, לאולם כ 200-אולם בעל תכולת קהל של כ – טקסיםאולם ה .א
ע  ותקנו באופן קבויבמסגרת מכרז זה יסופקו ו .בבית הנשיאאירועים הטקס" בהתאם לדרישת מחלקת 

ם לצורך תפעול שוטף של האירועים המתקיימים טקסיאולם הב( ג"בהתאם לנספח י) מולטימדיהמערכות 
 .בו

סמוך לבניין נמצא הגן המשמש אף הוא לאירועים )במיקומים שונים( וששטחו שני דונם  – חצר המשכן .ב
 וחצי.

 

 : הבאות  המערכות הותקנת הטקסיםבאולם  .3

 סאונד .א
 בקרה, שליטה והקרנה .ב

 כבדי שמע .ג

 תאורת במה .ד

 חיווט ותשתיות .ה

 ציוד קצה /שונות  .ו
 

ווה ערך שיודגש כי בכל דרישה ליצרני הפריטים במפרט זה, הכוונה ליצרנים המנויים במסמך זה או ליצרן 
על ידי מציע  לשאלת הבהרה שתוגש מענהבהתאם ל, מלכתחילה, אשר יאושר מבחינת איכות הפריט

 במסמכי המכרז. 13, בהתאם לסעיף במועד הקבוע בתנאי המכרז פוטנציאלי

       
 יסיון של צוות ההתקנהדרישות הנ

 הבאים:מטעם הספק הזוכה יידרש לעמוד בתנאים צוות ההתקנה  .1
 

התקנת קבע של בישראל שני פרויקטים  לפחות 2017עד  2011יצע במהלך השנים ב צוות התקנה 1.1
. כל פרויקט בלבדאולמות מופעים או ו/באולמות תאטרון  תאורה, הגברה ומולטימדיהמערכת ל

;  AMX/CRSTRON/EXTRONמערכות שליטה ובקרה כאמור יכלול את המערכות הבאות: 
מקצועים להופעות; מערכת הקרנה; ושליטה  מערכת רמקולים; DSP מערכות קול משולבות

 . DMX לותכנות של מערכת תאורה ע"י מערכת בקרה בפרוטוקו
מערכות שליטה ובקרה של המערכת המוצעת בעל הסמכה של יצרן  -מערכות שליטה ובקרה תכנת 1.2

 מטעם המציע לפרויקטים לעיל.
על ידי המציע למכרז זה,  המוצעת DSPיצרנית מערכת ה     בעל הסמכה שלDSP,תכנת מערכות קול  1.3

 אשר הינו בעל ותק של שלוש שנים. 
המפורטים לעיל יעמדו בדרישות הניסיון  עמודגש כי על אחריות הזוכה לדאוג כי אנשי המקצו 1.4

בחינת עמידת אנשי המקצוע כאמור תיבחן בטרם יחל הזוכה בעבודות על ידי  .הרלוונטיות כאמור
אמור, יידרש מזמין כאנשי המקצוע מטעם הזוכה לא יאושרו על ידי ה אם. או מי מטעמו המזמין

בהתאם ללוח הזמנים אשר ל והכמתאימים לדרישת המזמין וההזוכה לספק אנשי מקצוע אחרים 
 נקבע על ידי המזמין.

 
באחריות הזוכה לבצע בדיקה של התשתיות, לרבות מערכות החשמל ונקודות העגינה באזורים בהם  .2

ימי עבודה מרגע החתימה על ההסכם, ולאחר תיאום עם  7א וזאת בתוך ייבוצעו העבודות בבית הנש
 נציג המזמין.

 

לקבל  דרשויעבודות התקנה בבית הנשיא, י ובצעי או/ו כנסויי אשר המציע מטעם העובדים כל יודגש כי .3
 למסמכי המכרז. 10בהתאם לסעיף הכשר ביטחוני שיעשה ע"י מנהל הביטחון מטעם המזמין 
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  מפרט טכני סאונד. 1
 

 להלן רכיבי המערכת באולם: 
 

 מערך רמקולים הכולל:
 :אולם הכנסים

 לבמהMAIN - L/R (2  )רמקולי  4
 לצדSUBWOOFERS L/R –(1  )רמקולי  2

   FILL  רמקולי      8  
 מבנה קל ארעי :

 5רמקולי "      4 
 חצר :

 רמקולי קולנה       4  
 

 :תפעולמצבי  3-המערכת תעבוד ב
    -2CH.- IN  Dante networking –מיקסר "הבית "   .1

 מיקסר (   תפעולמיק לדיבור + מולטימדיה )ללא  8-6 –טקסים  .2

  .L/R    -מיקסר "אורח"  .3
 

 :כללי
 .מאותו יצרן בלבד( 1.1-1.4. כל מערך הרמקולים + מגברי/פרוססור של המערכת )סעיפים 1
 .אין לשלב בין "מערכת מוגברת" ל"מערכת לא מוגברת". 2
 (לניהול ר( אך ורק מערכות "סגורות" )רמקולים/מגברי פרוססור /פרוססו1.1-1.4)סעיפים נה תקבלת. 3

  1יצרן  –כפתרון כולל מהיצרן המוצע 
" נשלטות )כיבוי  ללניהו ר" /"פרוססור( אך ורק מערכות אשר "מגברי הפרוססו1.1-1.4)סעיפים נה תקבלת. 4

  .( ע"י מערכת הבקרה המוצעת MUTEוהדלקה , עוצמה , 
 .אך ורק מערכות אשר עומדות ברמה הגבוהה ביותר בארץ ובעולם נהתקבלת. 5
 

 MAIN (L/R/) רמקולי  1.1
 

 אופציה ג' אופציה ב' אופציה א'
MEYER 

UPA-1P 
+ 

MYA-UPA 

 

L-ACOUSTICS 
X12 

+ 
X-UL12 

 

d&b 

S12 
+ 

z5398 
 

 
  9-מס' ימוקמו ע"פ שירטוט

 יש לכלול במחיר היחידה מיתקן "ח" /"יוק" מקורי של יצרן הרמקול המוצע )ע"פ הדגמים המפורטים(
  צביעה אצל יצרן הרמקולים בתהליך היצור )לא צביעה מקומית( –לבן  צבע הרמקולים והמתקנים:

 
  SUBWOOFERS –L/Rרמקולי  1.2

 
 אופציה ג' אופציה ב' אופציה א'

MEYER 

900-LFC 
 

L-ACOUSTICS 

SB18I 

 

d&b 

18S-SUB 
 

 
 יש לכלול במחיר היחידה:

גלגלים עם מעצורים, כולל בד שחור  4כולל  ס"מ, 2בצבע שחור, כולל תושבת  םעגלת נשיאה מאלומיניו -
 היקפי להסתרת הגלגלים 

 כיסוי בד/ברזנט היקפי המיוצר בהתאמה להגנה על הרמקולים  -
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    FILLרמקולי  1.3
 

 אופציה ג' אופציה ב' אופציה א'
MEYER 

MM-4XP 
ח מקורים וכולל ספקי כ  

L-ACOUSTICS 

5XT 

 

d&b 

5S 
 

 
ההתאמה עבודות  מסגרת "ח" + –יש לכלול במחיר הרמקול מתקני תלייה מקורים של יצרן הרמקולים 

 ( 9+10-והבנוי הנדרשות להתקנת הרמקולים בנישות התיקרתיות )ראה שרטוט מס'
 

  DSPערוצים +  4מגברי הספק  1.4
 

 אופציה ג' אופציה ב' אופציה א'
MEYER 

 נדרש לא
 
 

L-ACOUSTICS 
LA-4X 
 

d&b 

D10 

 

 מטריצה אודיו פרוססור/ים  1.5
 
 36  כניסותLINE\MIC +48V phantom   
 18 יציאות LINE  

 32  כניסותDANTE 

 32  יציאותDANTE 

  ערוצים 64/64תמיכה במינימום. 

  בין כל הכניסות ליציאות מלאהמטריצה. 

 המערכת תהיה דיגיטאלית בעלת "ארכיטקטורה פתוחה" וגמישה לשינויי תוכנה ועדכונים.  

  יציאות:  4מינימוםLOGIC\GPIO - עבור ממסרי העקיפה לרמקולים. 

 ( נשלט ע"י מערכת הבקרהCRESTRON/EXTRON AMX/ דרך )RS-232-\LAN-  דו כיונית מלאה.   

  המרה הנדרשים  /יש לכלול בסעיף זה את הכמות של מס' המכשירים הנדרשים + כרטיסי ההרחבה
 .לפתרון

 
 מתוצרת היצרנים הבאים :

MEDIA MATRIX \RANE \BIAMP-\QSC-Q-SYS\BSS  
 

 מיקסר דיגיטלי  1.6
 

 :תפעולשולחן 
 

 .(AUX\GROUP\MATRIXיציאות גמישות ) 24+  כניסות 48ערוצי מיקס: מינימום 
 .18מינימום  פיידרים:

 .4אפקט פנימי: 
 .LINE\MIC +48V phantom  :16(XLR)כניסות 
 .LINE  :8יציאות 
 ." 10: מינימום מגע  מסך

 . Dante I/O - Primary / Secondary/רשת: לקופסת הבמה  CAT-5ממשק תקשורת 
 

  (.מוכחים אינםשדגמים חדשים יתקבלו לא ) םשנתיי-שולחן המשווק מעל כ
 .בלבד  YAMAHA TF-1מתוצרת: 

 
 
 

http://www.meyersound.com/products/mseries/melodie/
http://www.meyersound.com/products/mseries/melodie/
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  1-מס' קופסת במה-מיקסר דיגיטלי  1.7
  במארז נייד תותקן 
 )יצרן/ממשק תקשורת( תפעולשולחן ה ת תאומותאוקופס

 LINE\MIC +48V phantom  :32(XLR)כניסות 
 LINE  :24יציאות 

  Dante I/O - Primary / Secondaryלקופסת הבמה/רשת:   CAT-5ממשק תקשורת 
 

   YAMAHA Rio3224-Dמתוצרת: 
 

  2-מס' קופסת במה-מיקסר דיגיטלי  1.8
  במסד הראשי  תותקן 

 )יצרן/ממשק תקשורת(תפעולקופסת תאומות שולחן ה
 LINE :8יציאות 

  Dante I/O - Primary / Secondaryלקופסת הבמה/רשת:   CAT-5ממשק תקשורת 
 

  YAMAHA Ro8-Dמתוצרת: 
 

  network switch-מיקסר דיגיטלי  1.9
  במסד הראשי  תותקן 

 )יצרן/ממשק תקשורת(/קופסאות הבמה תפעולשולחן ה את יח' התואמת
EtherCON Connectors: 4 front / 8 rear 

RJ45 Connectors: 4 rear 

OpticalCON Connector: 1 front 

Optional optical module slot: 1 front 

  YAMAHA- SWP1-16MMFמתוצרת: 
 

 רמקולי קולונה  1.10
 

 מיקום ע"פ שרטוט  -

 יש לכלול במחיר היח' מיתקן קיר מקורי, מתכוונן     -

 בהתאם לבחירת המזמין   RALיש לכלול במחיר היח' צביעת הגריל הקדמי ע"פ צבע -

 )יותקן בחצר המשכן(   OUTDOORדגמי  -

- transformer 70V/100V 
 

 אופציה ב' אופציה א'
JBL  

CBT100A 
BOSE 

MA12ex  
 

  5רמקולי " 1.11
 

 מיקום ע"פ שרטוט  -

 יש לכלול במחיר היח' מיתקן קיר מקורי, מתכוונן     -

 בהתאם לבחירת המזמין   RALיש לכלול במחיר היח' צביעת הגריל הקדמי ע"פ צבע -

- transformer 70V/100V 
 

 אופציה ב' אופציה א'
JBL  

Control 25-1 
BOSE 

Panaray® 620M  
 

  1.10**יש להציע מתוצרת זהה לרמקול המוצע בסעיף 
 

 מגבר הספק  1.12
 מגבר הספק 

  2מספר ערוצים: 
 אום  8ב  W350הספק לערוץ:

 V 70/100 יציאת:
 

 בלבד – CROWN/QSC /POWERSOFT/MC2/LAB.Gמתוצרת היצרנים הבאים: 
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 אנטנות דגל 2מקלט דיגיטלי כפול +  - סט אלחוטי 1.13

 

  מתוצרת יצרן איכותי וידוע 

  מוסמך ונתמך( ע"י מערכת הבקרהCRESTRON AMX/דרך )LAN- - עוצמה, המצב בטריי ,
MUTE  

      RF Carrier Frequency Range:794–806. MHz, Power table) 

 Working Range:100 m (330 ft) 

 RF Tuning Step Size:25 kHz, varies by region 

 Image Rejection:>70 dB, typical 

 RF Sensitivity:−98 dBm at 10-5 BER 

 Latency:<2.9 ms 

 Audio Frequency Response : 20-20khz 

 Audio Dynamic Range A-weighted, typical, System Gain @ +10: xkr >120db ' dante 130db 

 Two receivers in a rugged 1RU metal chassis with internal power supply 

 Individual gain controls, LED meters, and XLR outputs for each channel 

 Up to 64 MHz tuning range (region dependent) 

 Digital predictive switching diversity 

 RF cascade ports allow distribution of RF signal to another unit 

 Optimized scanning automatically finds, prioritizes, and deploys the cleanest frequencies to transmitters over 

IR sync 

 Bodypack frequency diversity ensures uninterrupted audio for mission-critical applications 

 AES 256-bit encryption-enabled for secure transmission 

 Audio summing routes both audio channels to each XLR receiver output 

 Dante™ digital networked audio over Ethernet 

 Up to 60 dB independently adjustable gain for each channel 

 Ethernet networking for streamlined frequency coordination and deployment across multiple receivers 

 Intuitive front panel LCD menu and controls with lockout feature 

 Audio and RF LED meters with peak indicator 

 XLR connectors with switchable mic/line output level 

 Remoteable ½ wave antennas 

 AMX/Crestron® control 

 Mute 

 Volume 

 Names 

 Frequency 

 Battery Usage Information 

 Interference Detection 

 Audio & RF Meters 

 Encryption 

 

 בלבד  Shure ULXD4Dמתוצרת:  
 

 + התקנתם בתקרת האולם  אנטנות דגל של היצרן המוצע 2יש לכלול במחיר היחידה  -

 מטר( 60מטר ,  50)הערכה:  - כבלים מקורים של היצרן המוצע -

 מגברי קו לאנטנות  2 -
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 משדר ידני דיגיטלי  - סט אלחוטי 1.14

 
 + ראש מקורי  תואם סידרה ויצרן למקלט

 

 Mic Offset Range :0 to 21 dB (in 3 dB steps) 

 Battery Type: Rechargeable Li-Ion or LR6 AA batteries 1.5 V 

 Maximum Input Level:1 kHz at 1% THD- 145 db spl 

 Antenna Type: Integrated Single Band Helical 

 Modulation Type: proprietary digital 

 Power:1 mW, 10 mW, 20 mW 

 

 יש לכלול במחיר היחידה ראש מיקרופון דינמי מקורי מתוצרת היצרן המוצע  -
 

  Shure ULXD2+ SM58מתוצרת : 
 

 תחנת עגינה - סט אלחוטי 1.15
 

 ( 1.14-1.13תושבת מקורית של יצרן המערכת )סעיפים  -

 מכשרים )משדר כיס/ידני( 2-נקודות עגינה וטעינה ל 2התושבת תכלול  -

 לטעינה(  2, תפעולל 2סטים של בטריות נטענות מקוריות ) 4יש לכלול במחיר היחידה  -

 ח מקוריםויש לכלול ספק כ -
  

 

 
 

  Shure SBC200 מתוצרת: 
 

   CDנגן 1.16
 

  XLRיציאות מאוזנות: 
 

 אופציה ב' אופציה א'
DENON  
DN-501C 

TASCAM 
CD-500B 
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  AES832OUT+\8IN -קופסת פיצול 1.17
 

The audio distribution system shall be of an active design providing 8 independent channels in a standard 2 unit, 

19" rackmount enclosure. Each channel shall provide two outputs that are actively balanced, and accessible via rear 

panel XLR connectors, and two that are transformer isolated and accessible via front panel XLR connectors. 
 

The input shall accommodate line level signals of up to +26dBu without clipping. Each channel shall provide 

switched gain adjustment in 9 steps via a front panel control, 48V phantom power shall be selectable via a front 

panel switch, 4 segment LED metering and 'Solo' facility via a front panel switch. Phantom power shall be 

remotely enabled when 48V power is detected on the 'Mon' or 'FOH' XLR connectors on the rear panel.The device 

shall include a headphone 'Solo' facility via a 1 / 4 inch phone connector with associated level control. 
 

Remote phantom power and front panel phantom power switching may be disabled via rear panel 'Safe' switches. 

Ground lift switches shall disconnect the internal ground connection in two banks (inputs 1-4, 5-8). An 'OB Split' 

function shall feed input 1 to outputs 1-4 or input 5 to outputs 5-8 via two rear panel switches with front panel 

indication. 
 

The unit shall have AES digital outputs fitted in addition to the standard analogue outputs. The device shall provide 

facility to link the 'Listen' busses together when using multiple devices.  
 

The device shall be powered from an internal power supply, which will operate from an 90-240V 50/60Hz power 

supply. A single unit shall be capable of providing power to another connected unit via a 5 pin XLR power link 

cable, and this switchover shall be automatic with front panel indcation of the power supply state. 
 

 
 
 
 
 
 

 XTA DS-8000Dכדוגמת : 
 

 האבזרים הבאים: בנוסף יש לכלול במחיר היחידה את
 מטר לפנל 0.5באורך  8+ מולטי   DB25מחבר .1

 כיסוי עם מחבר כל - D סדרה -בלבד neutrik מחבריםצבע שחור, חריטה בלבן,  -  1Uפנל חרוט  .2
SCDM: 

 
 חיווט קומפלט 1.18

 פריסה של חיווט לכל הרמקולים באולם
 מהמסד מגברים יש לפרוס את הכבילה הבאה: 

 mm4   X2לכל רמקול יחי' כבל רמקול בחתך  -( ייח' עתיד 2,  'יח 6)  MAINרמקולי
 mm4   X2לכל רמקול יחי' כבל רמקול בחתך  -(  'יח 8)  FILLרמקולי
   mm4יחי' כבל רמקול בחתך  1יח'( יש לספק/לפרוס  4)  AVלכל פנל -– SUBWOOFERS L/Rרמקולי 

X4המחברים  8ערוצי המגבר ל  2פסת חיבורים / מהדקים )לוסט( שתותקן בסמוך למגברים )לפיצול ו+ ק
 שבפנלים( 

 mm2.5   X2יחי' כבל רמקול בחתך  1לכל רמקול  -/קלונה  5רמקולי "  
 באולם לארון מגברים ע"פ תרשים חיבור כל הרמקולים
 סימון כל המחברים

 

 יש להיצמד לתרשים זרימה –חיווט לכלל רכיבי המערכת 
  הספקמדידות ואורכים באחריות 

גודל התעלה   יסופקו רק צנרות פח /מריחף /רשת, -לספק  הספקבמקום שאין צינורות או תעלות באחריות 
 לפי כמות החיווט+ הפרדה בין חשמל לתקשורת  

 

(belden/eurocable/gepco/klotz ) מחבריםneutrik 
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 התקנה 1.19
 

 מקבל את האולם במצבו הנוכחי  הספק
 .לקדמותומתחייב להחזיר את האולם  הספק
 .יבצע את כל עבודות הבינוי/שיפוץ הנדרשות המחויבים מהתקנת הציוד הספק

 על כל מרכיביה עד למצב עבודה מלא.חיבור והפעלת כל המערכת 
 כיוון מערכת ממוחשב.

 תליה מקוריים של חברות הרמקולים. מתקני
 .(belden/eurocable/gepco/klotz) הספקחיווט קומפלט מדידות ואורכים באחריות 

 .בלבד neutrikמחברים 
+ ארון הספקרמקולים מוגברים ידרשו ממסרי הדלקה וכיבוי אשר ישלטו ממערכת הבקרה באחריות 

 .חשמל ייעודי תקני 
 . כולל אישור מהנדס

יסופקו רק צנרות פח /רשת ,גודל התעלה לפי  -לספק  הספקבמקום שאין צינורות או תעלות באחריות 
  .כמות החיווט+ הפרדה בין חשמל לתקשורת 

 .באזורי הקהל  -בשום מקרה אין לשים תעלות או צינורת חיצוניות
 .הדרכה של צוות הטכנאים של המקום

 .המופעים הראשוניםנוכחות של ראש צוות ההתקנה בשלושת 
 .אישור מהנדס מורשה עבור כל מתקני התלייה

 .אישור מהנדס עבור ההתקנה
 רצונו. לשביעות כל הפעולות יבוצעו בתיאום מלא עם יועץ המזמין ו
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 + הקרנהמפרט טכני מערכת בקרה ושליטה. 2
 

 דותית של המערכת ע"י אנשי המשכן.ידי תפעולמערכת הבקרה תאפשר  -
 על הרכיבים הבאים: מערכת הבקרה תשלוט ותתממשק בתצורה דו כיוונית עם / -

 מקרן  -א
 החלפת פריסטים  –לכל כניסות יציאות   MUTEווליום ו  –פרוססור מטריצה ראשי  -ב
 מסך הקרנה  -ג
 מערכת תאורה  -ד
 מיק אלחוטי  -ה
 

 2.1 - מטריצת ניתוב וידאו + אודיו דיגיטאלית + בקר מובנה  

 אופציה ב'  אופציה א'
Crestron 

DMPS3-4K-300-C 
+ 

X PANEL 

EXTRON 

DTP CrossPoint 84 

+ 

LINK License 
 

 

 של המערכת יםהמלא תפעולה + יש לכלול במחיר הבקר את הספקים וכל האביזרים הנדרשים להפעלתו
 )ראה מבוא(

 
 

 שולחני -מסך שליטה ובקרה רגיש מגע  2.2
  המסך יהיה מסוגLCD " 15רגיש מגע בגודל של 

  הפנל יהיה מסוגactive matrix touchscreen. 
  16המסך יאפשר תצוגה גרפית של-bit | 800 x 600 resolution. 
 המסך יהיה שולחני 

  המסך יהיה קווי, כולל ממשק תקשורתLAN. 
  .המסך יהיה כחלק ממערכת השליטה והבקרה של האולם 

  ,תתקבלנההמסך יהיה כחלק ממערכת השליטה והבקרה של האולם 
  CRESTRON/EXTRONמערכות רק מתוצרת 

  Touchscreen Display:  

  Display Type: TFT active matrix color LCD  

  Size:15 inch  

  Resolution: 800 x 600 pixels  

  Brightness: 200 nits (cd/m2)  

  Contrast: 500:1  

  Color Depth: 18-bit, 262k colors  

  Illumination Edgelit fluorescent  

  Viewing Angle: ±65° horizontal, +65°/-45° vertical  

  Touchscreen Resistive membrane 

  Memory: DDR SDRAM 512 MB  
 

 CAT -VGA+AUDIO  +HDMI 2Xמשדר  2.3
 הדיגיטלית המטריצה עבור, אופטיים סיבים או, twisted pair לתשתית דיגיטלי אודיו וידאו ממיר
 כניסת כולל יהיה הממיר VGA 

 תוכניס 2 כולל יהיה הממיר HDMI 

 כניסת כולל יהיה הממיר STEREO AUDIO 
 ממשק כולל יהיה הממיר USB . 

 ממשק כולל יהיה הממיר Ethernet. 
 כבילה יציאת כולל יהיה הממיר twisted-pair HDBT ,יציאת או MM-Fiber , 
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 תשתית גבי על מקסימאלית ברזולוציה וידאו בהעברת יתמוך הממיר twisted-pair 100 של למרחק 
 מטר

 הדיגיטלי והאודיו ידאווהו אותות נתוני את וינהל יזהה הממיר EDID בכניסה . 
 פרוטוקול באמצעות אליו המחוברת הקצה יחידת על שליטה הצורך במידת יאפשר הממיר CEC. 

 אותות העברת יאפשר הממיר USBעבור KVM. 
 24 ממתח יוזן המיר vdc ,מהמטריצה מתח הזנת בכבל או מקומי מספק 

 40960 של ברזולוציה יתמוך הממיר X2160- 4K 
 

 2.1יחידות תואמות )ע"פ הוראות יצרן( לסעיף 
 

  HDMI –CATמקלט    2.4
  וידאו יציאות כולל יהיה הממיר :HDMI. 

 ממשק כולל יהיה הממיר USB (ממיר יחידת באמצעות או LAN-USB היצרן של מקורית. ) 

 ממשק כולל יהיה הממיר Ethernet. 
 ממשק כולל יהיה הממיר IR. 

 ממשק כולל יהיה הממיר RS232 התצוגה אמצעי על לשליטה כיווני דו. 
 כבילה כניסת כולל יהיה הממיר twisted-pair ,או MM/SM-Fiber ,למפורט בהתאם. 

 תשתית גבי על מקסימאלית ברזולוציה וידאו בהעברת יתמוך הממיר twisted-pair של למרחק 
 .מטר 100

 הדיגיטלי והאודיו ידאווהו אותות נתוני את וינהל יזהה הממיר EDID . 

 פרוטוקול באמצעות אליו המחוברת הקצה יחידת על שליטה הצורך במידת יאפשר הממיר CEC. 
 של ברזולוציה יתמוך הממיר x2160 4096-  4K. 

 בפורמט יתמוך הממיר HDMI 1.3 Deep Color. 
 ב יתמוך הממיר- DCI/4K Ultra HD. 
 אותות העברת יאפשר הממיר USBעבור KVM. 

 24 ממתח יוזן מירמה vdc ,מהמטריצה מתח הזנת בכבל או מקומי מספק . 
 

 2.1יחידות תואמות )ע"פ הוראות יצרן( לסעיף 
 

  ערוצים 2ממסר למנוע  2.5

  הספקיותקן בארון החשמל המסופק ע"י 

 Single\Dual-channel bidirectional motor control 

 Supports 120 to 240 Volt 50/60 Hz 

 Override input 

 pushbuttons for status indication and local control of each channel 

Per Channel: 0.5 HP @ 240 Volts AC, 50/60 Hz  
  Module Total :1 HP @ 240 Volts AC, 50/60 Hz  

  Load Types: 3-Wire bidirectional motors   
 

  DIN 2MC2  CRESTRONכדוגמת 
 

 של מסך ההקרנה   תפעוליש לכלול במחיר זה את החיווט + כל הנדרש לשליטה ו
 
 
 

  DINערוצים  4דימר  2.5.1
    הספקיותקן בארון החשמל המסופק ע"י 

 ערוצים (  8סה"כ  –יח'  2עבור תאורת "ריבועים " תקרת האולם )
 

 W 1200הספק לערוץ :
 W 2400הספק כולל:

 

  DIN 1DIMU4  CRESTRONכדוגמת 
 

 הדימר ישלט ע"י מערכת הבקרה 
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 DMXל   RS232ממיר  2.6

 external serial (RS-232) to DMX-512 interface. 

 control for 512 DMX channels. 

 The communication works bi-directional 

DMX512 IN : (1) 5-pin XLR  
  DMX512 OUT: (1) 5-pin XLR  

DB9 female; RS-232/422 to control system: RS-232  
 CRESTRON CGDMX-512BIכדוגמת : 

 

 פנל מקשים חכם  2.7
 

 ( 'זלהתקנה ע"ג קיר האוהל )לצורך הדלקת תאורת הוויטר
 LED, programmable, software-adjustable intensity 8כמות לחצנים :

 

  CRESTRON –C2N-DB8כדוגמת : 
 

 LCDמקרן  8.2
 1200X 1920 רזולוציה:

 ANSI 8000 עוצמת הארה מינימאלית:

 שעות עבודהLaser  (20,000 )טכנולוגיית הקרנה/מנורה:
  3.3-4.8: עדשה

 חשמלי   LENS SHIFT+ foucs      +ZOOM המקרן יכלול:

  RS-232/LAN /HDMI/VGA כניסות:

 פועלת השנייה תשמש כגיבוי אוטומטי במקרה של תקלה  1נורות ,כאשר מנורה  2המקרן יכלול 

 :מתוצרת היצרנים

SONY/NEC/EPSON/Christie/PANASONIC .בלבד 
 
 

 למקרןתקרה מיתקן  2.9
 כדוגמת: 

 MK-101 "גליל"
+ 

 +כבל אבטחה    מתאם לצוג
 

 
 ETHRNET–נתב  2.10

POE 
1G 

24- PORTS 
 נתב המאושר ע"י יצרן המערכת

 
  RAY –BLUנגן  2.11

 RS232-9PINכולל כניסת 
 

 אופציה ב' אופציה א'
TASCAM 

 BD-01U 
DENON 

 DN-500BD 
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2.12 digital signage player 
Aspect ratio:16:9, 16:10, 4:3, custom (horizontal & vertical 

Video output:50/60 Hz: 1080p (1920x1080), 720p (1280x720), XGA (1024x768), 

WSVGA (1024x640), WVGA (768x480), 576p (720x576), 480p (720x480), SVGA 

(800x600), VGA (640x480)User defined video modes (150 MHz max.) 

Video connectors: HDMI (incl. digital audio), DVI via adapter. VGA (DB15 HD 

connector). Simultaneous use of HDMI and VGA possible 

Still image formats: JPEG, PNG, GIF, SVG 

Supported video codecs: Up to 1080p resolution: MPEG-2, H.264 / MPEG-4 AVC (dual 

stream capable)Up to 720p resolution: MPEG-4 ASP, MJPEG Up to SD resolution: 

Windows Media 9 

Supported audio codecs: MPEG audio layer 1/2/3 (MP3), ITU G.711, G.726, PCM, 

Microsoft WMA, AAC 

Media container formats: AVI, WMV/WMA, VOB, AIFF, WAV, MP4, MOV 

(Quicktime) 

Streaming media protocol: MMS, RTSP, RTP, SDP, HTTP; Uni- & multicast 

HMD import filters: Flash 10, Microsoft PowerPoint, BMP, TIFF, XPM, WBMP, PNM 

bitmaps 

Connectivity: Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ-45), IEEE 802.3u, 802.3x, 3G connectivity 

through USB modem stick 

Protocols: DHCP or fixed address; IPv4; IPv6; Zero-Config 

Remote configuration: HTTP configuration server and RPC (push and pull modes), 

password protected 

Content administration: WebDAV server, password protected 

Internal storage: 8GB solid state 

External storage: Flash drives and hard disks via USB 2.0 port 

 SPINETIX HMP200כדוגמת: 

 BLACK BOX\HMP–SPINETIX -XD  -BRIGHTSIGN\ICOPELיתקבלו נגנים מתוצרת:  
 בלבד 

 
 בקרה  תכנות המערכת 2.13

 

מסכיי צוב יע בודה ושליטה מלאה של כלל הרכיביםתכנות קומפלט לכלל מרכיבי המערכת עד למצב ע
 עד לאישור מסירה  - לדרישות הלקוחמשתמש בהתאם 

 
 

 והקרנה  מערכת בקרה ושליטה –התקנה וחיווט  2.14
 

 .חיווט לכל רכיבי המערכת )שירטוט מצורף(
 .הספקמדידות ואורכים באחריות 

 .השחלת הכבלים בתעלות המיועדות לכך
 .לספק  הספקבמקום שאין צינורות או תעלות באחריות 

 

 .המערכת על כל מרכיביה עד למצב עבודה מלא התקנת + חיבור והפעלת כל
 .הדרכה של צוות הטכנאים של המקום

 .נוכחות של ראש צוות ההתקנה בשלושת המופעים הראשונים
 

 .כל הכבילה בכבלים איכותיים של יצרנים מובילים ולפי המפרטים הטכניים של יצרן הציוד
 

  neutrik/kramerמחברים 
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  מערכת לכבדי שמע. 3
  יתקבלו מערכות מתוצרת :  3.1-3.5סעיפיםSennheiser  
  אין לשלב בין יצרנים 

 
.13 IR Radiator 

 מיקום ע"פ שרטוט 
Sennheiser- SZI1029 . 

+ 
  .מתקן תקרה מקורי

+ 
  .ח מקוריוספק כ

 
.23 IR modulator 

Sennheiser-  SI1015 . 
  .מקורי " למסד19מתאם  +
 
 

.33 IR Stethoscope 
 .)יצרן/תדר( 3.1-3.2מקלט תואם לסעיפים 

 .בורר למצב עבודה 
 .כולל אוזניות עם ריפוד פלסטי

 .יש לכלול במחיר היחידה סוללות נטענות מקוריות
 
 

.43LOOP –IR  
 .)יצרן/תדר( 3.1-3.2מקלט תואם לסעיפים 

 .יש לכלול במחיר היחידה סוללות נטענות מקוריות
 
 

 מגש טעינה 3.5
 .מכשירים 10למגש מקורי 
 .כולל ספק

 
 

 מיקרופון קונדנסר  63.
Type Condenser (electret bias) 

Frequency Response 50 to 18,000 Hz  

Polar Pattern Cardioid  

Output Connector: xlr 

 

(SHURE/SENNHEISER/BEYERDYNAMIC/AKG)   בלבד 
 

 מערכת לכבדי שמע –התקנה וחיווט  3.7
 

 .המערכת )שירטוט מצורף(חיווט לכל רכיבי 
 .הספקמדידות ואורכים באחריות 

 .השחלת הכבלים בתעלות המיועדות לכך
 .לספק  הספקבמקום שאין צינורות או תעלות באחריות 

 

 .התקנת + חיבור והפעלת כל המערכת על כל מרכיביה עד למצב עבודה מלא
 .הדרכה של צוות הטכנאים של המקום

 .בשלושת המופעים הראשונים נוכחות של ראש צוות ההתקנה
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   מפרט טכני תאורת במה. 4
 

 פנס לד חכם  4.1
 

 אופציה ב' אופציה א'
Jb lighting  

A8 Tunable White 
Robe 

PureWhite 600 

SW 
 

  9-מס' ימוקמו ע"פ שירטוט
 יש לכלול במחיר היחידה יחידת קלמרה + כבל אבטחה תקני 

  צביעה אצל היצרן בתהליך היצור )לא צביעה מקומית( –לבן צבע הפנס והמתקנים :
 

 פנס לד דקורטיבי להארת פסים בקיר 4.2
 

 אופציה א'
Philips 

MASTER LEDspot 

LV AR111 
 

  9-מס' ימוקמו ע"פ שירטוט
 יש לכלול במחיר היחידה יחידת קלמרה + כבל אבטחה תקני 

  צביעה אצל היצרן בתהליך היצור )לא צביעה מקומית( –לבן צבע הפנס והמתקנים :
 

  DMXפס צבירה חשמל ו   4.3
 

 אופציה א'
Eutrac 

HighTrack3 + Data 

bus 
 

 . 9-מס' ימוקמו ע"פ שירטוט
 .יש לכלול במחיר היחידה אביזרי עיגון 

  .צביעה אצל היצרן בתהליך היצור )לא צביעה מקומית( –לבן צבע הפס והמתקנים :
 

  3ו  1להארת תבליטים מאחורי במות  DMXפנס לד לפס צבירה נשלט   4.4
 

 אופציה א'
ETC 

Irideon FPZ Zoom 

25°-50° 3000K 80+ 

CRI 
 

 . 9-מס' ימוקמו ע"פ שירטוט
 דה יחידת קלמרה + כבל אבטחה תקני.יש לכלול במחיר היחי

  .צביעה אצל היצרן בתהליך היצור )לא צביעה מקומית( –לבן צבע הפנס והמתקנים :
 

 עבור פנסי לד  DMXבקר נשלט  4.5
  4.4הנדרש להפעלת סעיף 

 

 פס לד להארת ויטראז 4.6
 .וואט למטר 19לדים למטר  60פס לד לבן גמיש 

 .28על  28יחידת לד 
 .קלווין 6000

 .תוצרת טיוואן
 

 .)מהצד של האהל(  'להדבקה על הוויטרזיש לכולל במחיר היח' "מדבקה לבנה" 
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 DMXכניסות  4מאחד   4.7
  DMX  :4כניסות 
  DMX  :4יציאות 

 נקציות הבאות: וכולל הפ 
 

1. HTP mode  

2. LTP mode  

3. Blackout mode 

4. Merge mode 
 אופציה א'

AMCE 

CA-M44 
 

 
 אקטיבי כניסה אחת לפחות שמונה יציאות לפחות  DMXמפצל  4.8

 .Luminex DMX512-A 2.10 Hub :כדוגמת
   
 
 חיווט והתקנת מערכת תאורה 9.4
 
 

 ETCפאר לד  4.10
 
 

4.11 ETC STUDIO HD 14 
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   מפרט טכני חיווט ותשתיות. 5

 

 
 :הנחיות כלליות

 
 :פנלים
 כל הפנלים יהיו עשויים אלומיניום אנודייז שחור עם חריטה בצבע לבן. .1
" מצוין בכל סעיף ויש לכלול אותם במחיר MIDDLE ATLANTICגודל וסוג מעטפת מתוצרת " .2

 היחידה.

 ." neutrikמחברים מתוצרת "  .3
 .לבצע מדידות והתאמה לציוד המותקן )מחברים / ציוד וידאו/ חשמל( הספקבאחריות  .4
  .באתר הלקוח התקנהו אספקה – יש לגלם במחיר הפנל .5

 
  :חיווט
מחיר הסעיף יהיה קומפלט  .לצורכי אומדן בלבדהם   5.8-5.5האורכים המצוינים בטבלאות/סעיפים  .6

  לביצוע העבודה.

קד/שירטוט בקנה מידה עם -יצורף למפרט זה קובץ אוטו – הספקמידות ואורכים באחריות  .7
 את אורכי החיווט הנדרש. להעריך בעצמו הספקמיקומים של הפנלים, על 

 .תוספות עבור ההפרשים נהתקבלתלא  .8
הלקוח + כל עבודת התשתיות הנדרשות כגון  רהתקנה באתו אספקה – יש לגלם במחיר היחידה .9

 וכו'.תעלות פח  אספקת והתקנת צנרות,

 .פנויה לצורך העברת תשתיות עתידית  33בכל פנל / נקודה / אביזר יש להשאיר צנרת  .10
 

  :חשמל
+ כל האישורים הנדרשים ע"פ חוק החשמל להוכחת תקינות  הספקכל עבודות החשמל באחריות  .1

 המערכת במועד המסירה

כל שאר  –( הספקבסמוך לארון החשמל )שיסופק ע"י   3X 63Aבאחריות המזמין לספק הזנת חשמל  .2
מערך )ארון חשמל /צינורת /תעלות /שקעים וכו'( החשמל הנדרש להפעלת המערכות: סאונד, 

  הספקבאחריות הקרנה, בקרה ,תאורת במה 

+ כל עבודת התשתיות הנדרשות כגון מתקני המזמין אספקה ,התקנה, ב – יש לגלם במחיר היחידה .3
 אספקת והתקנת צנרות ,תעלות פח 

 
 

 
  :מערך פנלים

  CP   פנל  5.1
  .מיקום ע"פ שרטוט, ע"ג הצוגים שבתקרה

 .מ"מ 3 הפנל עובי
 .לבן בצבע וכיתוב חריטה, אנודיז ציפוי, שחור פנל צבע

 .והתאמה מדידות לבצע הספק באחריות
 

 .ממוחה בלייזר,  -cncו,  כרסום, חיתוך קבלן י"ע יצור
  " מ"בע 2004 פנאגרף: "כדוגמת

 

 ע"פ שרטוט  כמות מחברים + פנלים:
 D סדרה -בלבד neutrik מחברים
   NE8FDX-Y6-B, דגם   ETHERCONמחברי 

 

  - R7 320/205יותקן בקופסת מתכת מתוצרת: "שקד סלומון", דגם: 
 .בצבע לבן חריטה צבע פנל שחור

 .לבצע מדידות והתאמה הספקבאחריות 
 

  4-ראה שירטוט מס'
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 AV1-4  פנל חיבורים 5.2
   .מיקום : ע"פ שרטוט

 .מ"מ 3 הפנל עובי
 .גובה הפנל: ע"פ שרטוט

 .לבן בצבע וכיתוב חריטה,  אנודיז ציפוי,  שחור פנל צבע
 .והתאמה מדידות לבצע הספק באחריות

 

 .ממוחה בלייזר, cnc-ו, כרסום, חיתוך קבלן י"ע יצור
   .בכתב המזמין י"ע יאושר אשר קבלן או "מ"בע 2004 פנאגרף: "כדוגמת

 

  .ע"פ שרטוט כמות מחברים + פנלים:
 .D סדרה -בלבד neutrik מחברים
  .  NE8FDX-Y6-B, דגם   ETHERCONמחברי 

 

  3-ראה שירטוט מס'
 

חריטת וחלוקת הפנלים ע"פ  ,בלבד"  MIDDLE ATLANTICשל חברת "  HPM-6יח' 1יותקנו ב  כל פנל
 וט.השרט
   "  MIDDLE ATLANTIC+ יחידות " , אביזרים, ע"פ השרטוטלול במחיר היחידה את כל המחבריםיש לכ

 
 

 ניידת      תפעולפנל חיבורים מסד נייד/עמדת  5.3
       .ניידת תפעולמיקום: מסד נייד/עמדת 

 
 .מ"מ 3 הפנל עובי

  .גובה הפנל: ע"פ שרטוט
 .לבן בצבע וכיתוב חריטה, אנודיז ציפוי,  שחור פנל צבע

 .והתאמה מדידות לבצע הספק באחריות
 

 .ממוחה בלייזר, cnc-ו, כרסום, חיתוך קבלן י"ע יצור
   .בכתב המזמין י"ע יאושר אשר קבלן או" מ"בע 2004 פנאגרף:"כדוגמת

 
  .ע"פ שרטוט כמות מחברים + פנלים:

 . D סדרה  neutrik מחברים
 .  NE8FDX-Y6-B, דגם   ETHERCONמחברי 

 
 .2+ 1-ראה שירטוט מס'

 
 

 מסד ראשי   פנל חיבורים 5.4
 .מיקום: מסד ראשי

 

 .מ"מ 3 :הפנל עובי
  .גובה הפנל: ע"פ שרטוט

 .לבן בצבע וכיתוב חריטה, אנודיז ציפוי,  שחור פנל צבע
 .והתאמה מדידות לבצע הספק באחריות

 

 .ממוחה בלייזר, cnc-ו, כרסום, חיתוך קבלן י"ע יצור
   .בכתב המזמין י"ע יאושר אשר קבלן או "מ"בע 2004 פנאגרף: "כדוגמת

 

  .כמות מחברים + פנלים :ע"פ שרטוט
 . D סדרה  neutrik מחברים
 .  NE8FDX-Y6-B, דגם   ETHERCONמחברי 

 

 0-ראה שירטוט מס'
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 : מערך החיווט

 
 AVחיווט מפנל 

 
 

 
 הבא : טיח'( יפרש החיוו 4מכל פנל )

סה"כ אורך  סוג כבל/כמות    יעד  מקור עבור  
 משוער ליח' 

 הערות

פנל אל פנל + כניסות  מטר40 12מולטי  מסד ראשי  פנל  סאונד 1
 פרוססור

 
 DANTEפנל אל פנל +  מטר CAT -6 8X 40 מסד ראשי פנל סאונד 2

NETWORK  
בקרה  3

 ושליטה
מסד חדר  פנל

 בקרה
CAT -6 X2 40 נתב מערכת,  מטרLAN   

 
פנל ניתוב  פנל וידאו  4

פסאבי         
 מסד ראשי

CAT -6 2X 40 פנל אל פנל  מטר 

 ספליטר/מרגר פנל אל   מטר  2X DMX 40 מסד ראשי פנל   ת.במה  5
 NYY (2.5mmכבל  ארון חשמל פנל  חשמל  6

3X ) 

   מטר  40

 

 
 CPחיווט מפנל 

 הבא : טיח'( יפרש החיוו 4מכל פנל )
סה"כ אורך  סוג כבל/כמות    יעד  מקור עבור  

 משוער ליח' 
 הערות

וידאו  1
/תאורת 

 במה 

מסד 
 ראשי

צוגים 
 תקרה 

CAT -6 4X 40 פנל אל פנל  מטר 

 

 
 

 21+חיווט לצוג 
 הבא: טיח'( יפרש החיוו 2מכל צוג )

סה"כ אורך  סוג כבל/כמות    יעד  מקור עבור  
 משוער ליח' 

 הערות

 פנס אל ספליטר    מטר  6X DMX 40 מסד ראשי  צוג  ת.במה  1
ארון  צוג  ת.במה  2

 חשמל
 NYY (2.5mmכבל 

3X )6X 

 שקע   מטר  40

ארון  צוג  וידאו  3
 חשמל 

 NYY (2.5mmכבל 
3X) 

 שקע למקרן   מטר  40

 

 
 פנס לד דקורטיבי להארת פסים בקירחיווט ל

 הבא: טפנסים יפרש בשירשור יפרש החיוו 8לכל 
סה"כ אורך  סוג כבל/כמות    יעד  מקור עבור  

 משוער ליח' 
 הערות

 NYY (2.5mmכבל  ספק  פנס   ת.במה  1
3X )6X 

 פנס אל יח' דריבר    מטר  20
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 חיווט למסך הקרנה 
 

סה"כ אורך  סוג כבל/כמות    יעד  מקור עבור  
 משוער ליח' 

 הערות

בקר  מסך    הקרנה   1
מנועים 
ארון 
 חשמל 

 2.5mm) כבל פיקוד
5X ) 

 שקע אל ארון חשמל   מטר  30

 
 חיווט לתאורת ריבועים 

 

סה"כ אורך  סוג כבל/כמות    יעד  מקור עבור  
 משוער ליח' 

 הערות

תאורת  1
מרכז 

  מבקרים  

דימר 
ארון 

 חשמל   

תקרת 
 האולם  

 NYY (2.5mmכבל 
3X )8X 

  17-ראה תרשים מס'  מטר  30

 
 חיווט למקרן מרכז מבקרים  

 

סה"כ אורך  סוג כבל/כמות    יעד  מקור עבור  
 משוער ליח' 

 הערות

 מקרן  וידאו  1
למרכז 
 מבקרים
-קומה 

 ב

ארון 
 חשמל 

 NYY (2.5mmכבל 
3X) 
 

CAT -6 2X 

 9-ראה תרשים מס'  מטר  40

 

 
 ערוצים   12סה"כ מולטי   5.5
 מטר   160

 יצרנים לכבילה מאושרים בלבד : 
belden/eurocable/gepco/klotz/evolution/canare 

 
 מסכוך )כל זוג(  CAT- 6סה"כ כבל  5.6
 מטר     2560

 יצרנים לכבילה מאושרים בלבד : 
belden/eurocable/gepco/klotz/evolution/canare 

 
   DMXסה"כ כבל  5.7
 מטר     1280

 יצרנים לכבילה מאושרים בלבד : 
belden/eurocable/gepco/klotz/evolution/canare 

 
   NYY (2.5mm 3X)סה"כ כבל  5.8
 מטר     1480
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  :מערך חשמל
 

  2Uפנל חשמל  5.9
 

 מצ"ב שירטוט 
 

 

 

 

 

 

 
 

  2Nניסקו   -+ שקע ישראלי כפול  CEE  A16ח ושקע כ
 הבאים:  םיחידות במיקומי 4סה"כ 
  AV 1-4פנלי 

 
 שקע חשמל כפול 5.10

 

Nisko N2  
 

 הבאים:  םיחידות במיקומי 22סה"כ 
   1+2צוגים  – יח' 12
  1+2מקרן ע"ג צוגים  –יח'  2
 מסד ראשי  –יח'  4
  1+2ע"ג צוגים  ALיח' מקרן כבדי שמע  4
 

 ארון חשמל ראשי  5.11
 

כל שאר המערך באחריות  –( שרטוטבסמוך לארון החשמל )מיקום ע"פ  A    63X3הזנת חשמל המזמין יספק
 .הספק
 לספק ולהתקין לוח חשמל תיקני ממתכת ע"פ הפירוט הבא: הספקעל 

 הזנה : 
A     63X3  כולל פחת תקני 

 :אולם כנסים מוצאות
נשלט  –מגען + ממסר לכבוי והדלקה ים ע"י שלטנ -  1+2לשקעי תאורת במה שבצוגים  -  16Aממ"ט  יח' 12

 מבקר מולטימדיה + לחצן שיותקן ע"ג הלוח  
 להזנת מסד ראשי  -  16Aממ"ט  יח'  4
  AVלפנלי  -  16Aממ"ט  יח'  4
 למקרנים + מודולטר כ.שמע    -  16Aממ"ט  יח'  2
 עתידי   –שמור   16Aיח' ממ"ט  4
   DINערוצים  4יח' דימר  2

 2.5 סעיף –הזנה + התקנת ממסר מנוע כפול למסכי הקרנה 
 DIN ערוצים  4 דימר' יח 2הזנה + התקנת 

 
+ הנדרשים להפעלת המערכת  קבלן אשר מציע רמקולים מוגברים יוסיף בארון החשמל את הממ"טים

 שיותקן ע"ג הלוח  מקומי  נשלט מבקר מולטימדיה + לחצן –ממסר לכבוי והדלקה 
 

 .תקני החשמל של מדינת ישראלכל דין ובכלל זאת  ד ע"פלעבו במתחיי הספק
 .לאחר ההתקנה –לספק אישור מהנדס חשמל  במתחיי הספק
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 /שונותציוד קצה. 6

 

 דו מפרקי סטנד למיקרופון 16.
 בום ביבי עם למיקרופון סטנד 
 מ"מ 1600 ועד 900 מ: גובה 

 מ"מ 770 ועד 460: בום ביבי אורך 
 

   K&M S210/9מתוצרת : 
 

 דו מפרקי למיקרופון נמוך סטנד 2.6
 

 טלסקופי נמוך למיקרופון סטנד 
 מ"מ 645 ועד 425 מ גובה 
 מ"מ 775 ועד 470: בום ביבי אורך 
 

   K&M 259מתוצרת :
 
 ללא בום למיקרופון סטנד 3.6
 

 טלסקופי נמוך למיקרופון סטנד 

 מ"מ 1575 ועד 870 מ גובה 
  המאפשר מערום אחד על השני 278כולל בסיס פריק בקוטר 
 

 K&M 26045:כדוגמת
 

 סטנדים מיקרופונים 12מארז ל  6.4
 

 צינורות למיקרופונים  12
 גלגלים 4
 ידית נשיאה 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 לשירה מיקרופון דינמי 6.5
 

 מיקרופון אשר עומד "במפרטי אומנים" בלבד
 כדוגמת :

SHURE SM 58 
 

 יתקבלו רק מחברות מובילות כדוגמת :
Shure\sennheiser\akg\a.t\dpa 

 
 מיקרופון דינמי 6.6

 

 מיקרופון אשר עומד "במפרטי אומנים" בלבד
 כדוגמת:

SHURE SM 57 
 

 רק מחברות מובילות כדוגמת: נהתקבלת
Shure\sennheiser\akg\a.t\dpa 
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 מיקרופון לתוף רגל 6.7
 

 מיקרופון אשר עומד "במפרטי אומנים" בלבד
 כדוגמת:

SHURE BETA 52A 
 

 רק מחברות מובילות כדוגמת: נהתקבלת
Shure\sennheiser\akg\a.t\dpa 

 
 מיקרופון קונדסר  6.8

 

 מיקרופון אשר עומד "במפרטי אומנים" בלבד
 כדוגמת:

SHURE SM 81/AKG C1000  
 

 רק מחברות מובילות כדוגמת: נהתקבלת
Shure\sennheiser\akg\a.t\dpa 

 
 אקטיבית –קופסת חיבור ישיר  6.9

 

 קופסת חיבור אשר עומדת "במפרטי אומנים" בלבד
The Direct injection module shall provide the functions of transformer isolation, impedance matching 

and attenuation into a low impedance active balanced input. The module shall be able to accept a 

maximum input level of at least 30dBu provide switchable attenuation from 0 to 30dB and output the 

signal into a balanced 600 Ω load. 
 

Input connectors shall include two quarter inch jack sockets and one 3-pin XLR socket, all linked. Input 

impedance shall be 1M Ω (jacks sockets), 20K Ω (XLR only.) 
  

The output shall be transformer balanced and isolated, with a source impedance of 150 Ωs, capable of 

driving a 10dBu signal into a 2k_ load. The output connector shall be a 3-pin XLR socket. 
 

An earth lift switch shall be provided to disconnect input and output grounds when required. 
The unit shall obtain power from a 48V phantom supply. 
The unit shall achieve or exceed the following specifications: 

 

Output noise -100dBu. 20Hz to 20kHz unweighted, with input terminated by 10k Ω resistor 

Distortion (THD+N) < 0.01% @ 1 kHz, +4dBu 

Frequency response +0.5/-1dB 20Hz to 20kHz 

Power consumption <10mA 

 K.T –DN100\BSS –AR133\RADIL –J48כדוגמת :
 
 

 cardioid-super ס"מ + ראש פריק 70דקיק  גוזניק 6.10
 

 :גוזניק
 

The unit shall be streamlined in appearance, with a boom diameter of 8 mm (.31”), an overall length of 

”), or 70 cm (27.5”), and a double bend to facilitate precise positioning. It must also be finished with a 

durable anti-reflective matte black coating and have a pre-amp housed within its XLR-3 connector 

housing. The unit must be mountable using a table stand, direct to surface receptacle or via a silent shock 

mount system. The unit shall accept the 3 types of microphone capsules. 
 

 Connection: XLR 3 

Phantom Powering: P 12 - P48 V 

Coating.: matte black 

Length: 700 mm 
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 :super-cardioid ראש פריק
 

Length: 700 mm 

Impedance 50 Ω  
 

Dimensions Ø 8.2 x L96 mm  
 

Frequency response (microphone) 40 Hz - 20 kHz  
 

Transducer principle (Microphone) pre-polarised condenser microphone  
 

Weight approx. 6 oz  
 

Pick-up pattern super-cardioid / lobar  
 

Min. terminating impedance 1 kΩ  
 

Phantom powering P12 - P48  
 

Equivalent noise level 23 dB(A)  
 

Equivalent noise level weighted as per 

CCIR 468-3 
34 dB(A)  

 

Current consumption 250 μA  
 

Acoustics 
pressure gradient transducer / interference tube 

transducer   

 מתוצרת:

 Sennheiser: MZH 3072 + ME 36 בלבד 
 6כאמור בסעיף  זלשאלת הבהרה שתוגש במועד הקבוע בתנאי המכר ש"ע אשר יאושר בכתב בתשובהאו 
 .לעיל

 
 בולם זעזעום למיקרופון גוזניק להתקנה בפודים 6.11

 
   6.10מתוצרת היצרן המוצע בסעיף 

 כדוגמת :
Sennheiser : MZS 31  

 
 בולמים לכל דוכן(  2דוכנים ,  2יש לכלול התקנה + כל עבודות ההתאמה לדוכנים הקיימים שבמשכן ) -
 

 בסיס שולחני למיקרופון גוזניק  6.12
 

 בלבד 6.10מתוצרת היצרן המוצע בסעיף 
 כדוגמת :

Sennheiser: MZTX31  
 

 יםמטר 3 כבל מיקרופון 6.13
 גמיש צבע שחור          

XLR     זכרXLR  - נקבה 
 כתובית המציינת את אורך הכבל )מצופה ב"שרינק" שקוף(          

(belden/eurocable/gepco/klotz/evolution/canare   ) מחבריםneutrik  
 

 
 יםמטר 5 כבל מיקרופון 6.14
 גמיש צבע שחור          

XLR     זכרXLR  -  נקבה 
 כתובית המציינת את אורך הכבל )מצופה ב"שרינק" שקוף(          

((belden/eurocable/gepco/klotz/evolution/canare   ) מחבריםneutrik  
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 יםמטר 8כבל מיקרופון  6.15
 גמיש צבע שחור          

XLR     זכרXLR  -  נקבה 
 " שקוף(כתובית המציינת את אורך הכבל )מצופה ב"שרינק         

((belden/eurocable/gepco/klotz/evolution/canare   ) מחבריםneutrik  
 

   מטר 5 כבל רמקול 6.16
 

 מטר גמיש   mm2.5   X4כבל רמקול             
SPEAKON- SPEAKON          

 כתובית המציינת את אורך הכבל )מצופה ב"שרינק" שקוף(         
(belden/eurocable/gepco/klotz/evolution/canare   ) מחבריםneutrik  
 
 

   מטר 10 כבל רמקול 6.17
 

 מטר גמיש   mm2.5   X4כבל רמקול             
SPEAKON- SPEAKON          

 כתובית המציינת את אורך הכבל )מצופה ב"שרינק" שקוף(         
 
(belden/eurocable/gepco/klotz/evolution/canare   ) מחבריםneutrik  
 

 ערוצים 16מטר   XLR" 15"צמת  מולטי  6.18
 נקבה   XLRקופסת פח משופעת עם שקעים מסוג          
 ממותגים בחריטה לפי מספר          
 צבע פנל שחור חריטה בצבע לבן         
 ס"מ100פתיחה של הזכרים           
 כבל גמיש          

(belden/eurocable/gepco/klotz/evolution/canare   ) מחבריםneutrik בלבד 

                                                                                   מצ"ב שירטוט
 

 
 
 
 
 

15

מטר

100

ס"מ

פתיחה
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 מוגבר  12מוניטור " 6.19
 

 אופציה ד' אופציה ג' אופציה ב' אופציה א'
EV  

ETX-12P 
 

JBL  
EON612 

 

BOSE 

F1 Model 812 

Flexible Array 

loudspeaker 

TURBOSOUND 

SIENA TSP122-

AN 

 

 PANNעם גלגלים ופרזול  –(  1** יש לכלול במחיר היחידה מארז נייד "כובע " בודד )למוניטור 
+ 

 סטנד רמקול תקני 
 

 

 מארז נייד לכבלים 6.20
 

 50עומק 80, רוחב  70גובה 
 50/25/25חלוקה פנימית 

 PANNידיות  8
 גלגלים עם מעצורים  4

 
 מארז למיקרופונים 6.21
 ס"מ 30שקעים למיקרופונים עומק  12

 6.9מהדגם המוצע בסעיף  DIקופסאות חיבור  8תא המסוגל המכיל 
 50/25/25חלוקה פנימית 

 PANNידיות 3

 
 יםמטר 5מאריך כבל חשמל  6.22

 

 X2.5MM3כבל גמיש "נאופרן" בצבע שחור בחתך:  
 תקני תקע ישראלי

 אל 
 שקע כפול

 כתובית המציינת את אורך הכבל )מצופה ב"שרינק" שקוף(
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 יםמטר 10מאריך כבל חשמל  6.23
 

 X2.5MM3כבל גמיש "נאופרן" בצבע שחור בחתך:  
 תקני תקע ישראלי

 אל 
 שקע כפול

 כתובית המציינת את אורך הכבל )מצופה ב"שרינק" שקוף(
 

 

 3Uלאחסון  19מגרה " 6.24
 

 מגרה ננעלת 
 PENN 3233LKכדוגמת: 

 
 

 U 12נייד  מארז 6.25
  U 12מסד בגובה 

 

Two sliding doors replace the usual lids and can be hidden in the top or side of the cae.  
 

Easy handling, just slide down the doors which look automatically. based on our ABS.-Rack which provides our 

highest level of transit protection.  
 

19" rack equipment is fitted into a framework of steel rack-strips, which are connected to the case by means of a 

series of anti-vibration mounts.  
 

The number, stiffness and position of the mounts is calculated by the weight of the equipment to be suspended. The 

flexibility of this system guarantees optimum shock-absorption.  
 

 19" rack systems further advantages of the ABS.-Rack system are the saving in weight compared with 

conventional case-within-case systems and other suspension units, plus improved ventilation around the appliances. 
 

Applications for the ABS.-Rack case series include Amplifier Racks, Dimmer Racks, PSU Racks, computer servers 

and video units, among others.. 
 גלגלים שיאפשרו הזזת המסד.

   PENNידיות נשיאה  6
 על השני 1מארזים  2שקעים בחלק העליון של המארז לנשיאה של  4

  
 AMPTOWN CASES – CPAכדוגמת : 

מדפים   ,OUT\INכולל כל האביזרים  )פנלים חרוטים, חשמל   "TOURING " חיווט הארונות ברמת 
 2מס '    לציוד קצה( הנדרשים ע"פ שירטוט

 

 בלבד  LITTLITE –RL-10-D-LEDיש לכלול במחיר היח' מנורת עבודה מתוצרת: 
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 ניידת  תפעולעמדת  -רהיט 6.26
 

 שולחן ביצור מיוחד ע"י נגר מומחה  .1

 ס"מ, קנטים מעוגלים  15 , עובי:birch plywoodסוג העץ:  .2

 אום עם האדריכלימידות סופיות וגימור בת .3

מידות אלו לצורכי הערכת מחיר בלבד, מידות מדויקות  -ס"מ  90ס"מ, עומק:  120ס"מ, גובה 100רוחב:  .4
 .הספקבאתר ע"י נגר מקצועי מטעם  נהילקחת

 השולחן יכלול: .5

  .ואחוריקדמי  U 16בגובה  19זווד " 5.1
 .כולל מנעולים –פתיחה וסגירה  –לחלקו העלין  –דלתות פריקות 5.2
5.3 Two sliding doors replace the usual lids and can be hidden in the top or side of the cae. 
  .יחידות , לצורכי אחסנה 5 םהדלתות הפריקות יהיו מחולקות למינימו 5.4
 .)מצד שמאל ( המסדים 5מקום אחסון לדלתות הפריקות של  5.5
 .הפריקים לצורכי תחזוק – םפתחי אוורור אחוריי 5.6
 .ס"מ למעבר כבילה 10פתח של  5.7
 . LITTLITE –RL-10-D-LEDמתוצרת : מנורות לד עם דימר  5.8
  .צבע שחור  PENNידיות נשיאה  4 5.9
 )גם לגינה(. שיאפשרו הזזת המסדמסאבים  גלגלים 5.10

 קד לאישור האדריכל והמתכנן.-באוטוהכנת שרטוט  .6

מדפים   ,OUT\INכולל כל האביזרים )פנלים חרוטים, חשמל   "TOURING " חיווט הארונות ברמת  .7
 .1מס'   לציוד קצה( הנדרשים ע"פ שירטוט

 
 

 אבזרי מולטימדיה  תצוג לתליי  6.27
 

 מטר 14אורך: 
 בהתאם להחלטת המזמין  –ס"מ מלבן  5ס"מ/10ס"מ מרובע, או 8ס"מ/ 8מידות: 

   ק"ג למטר 100כושר נשיאה: 

 מחיר היחידה יכלול:
הקונסטרוקציה,  כלול במחיר היחידה את כל עבודותשל המבנה, יש ל התקרה של האולםע"ג  הצוג. התקנת 1

  .בינוי הנדרשות מסגרות,
להחלטת + הדמיה בתלת מימד בתוכנת "סוליד וורקס" בלבד ( 10/5או  8/8האופציות  2-)ל. הכנת פרט 2 
 .ימי עבודה 7תוך  –, ע"פ מדידות באתר ע"י מהנדס קונסטרוקציה מורשה אישור המזמיןו
 יכלול: הצוג. 3

  .מט טקסטורה + צביעה בתנור לבןצבע אלקטרו סטטי  3.1
זר, כיפופים, המיתקן ייוצר ממתכות )פחים( בעוביים הנדרשים מבחינה קונסטרוקטיבית ע"י חיתוכי ליי 3.2

 .ריתוכים ע"פ הצורך
 .כדוגמת "גליל ש.ל.ג בע"מ" –תקן ע"י חברה מוכחת בשוק . יצור המי4
  .. לווי ואישור של מהנדס קונסטרוקציה מורשה בכל שלבי ההתקנה 5
 .. תליית כל האביזרים )רמקולים/פנסים/מקרנים וכו'(6
 .לצורך אפשרות התקנת ופירוק ציוד זמני –יח' קלמרה מותאמת לצוג  12. אספקת  7
 

 7 –שירטוט מס'  -מצורף שירטוט עקרוני  -
 

 
 ראשי ארון מסד   6.28

  U44גובה: 
 ס"מ  80עומק: 

 דלת נעולה עם פתחי אוורור
 מדפים ומסילות לכל מגבר/ מכשיר )על מנת לאפשר שליפה מהירה(

 צבע שחור
 גלגלים שיאפשרו הזזת המסד.

 מתוצרת: 
MIDDLE ATLANTIC  " 
 . Littlite-RL-10-ledיחידת תאורהיש לכלול במחיר המסד 
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 מסך הקרנה חשמלי  6.29

 

 )שטח הקרנה( –מ'   5x 6מסך הקרנה חשמלי במידות   -
 ובהתאם להוראות יצרן  מ"מ  0.7 מינימום –עובי הבד  -

- MATTE W 
- GAIN  1של 
 ללא תפר באמצע המסך  -

 .דרישה י"עפ תחתונה משקולת כולל המסך -
 כולל אמצעי תליה. -
 הנדרשים לשליטה ע"י מערכת בקרהכל הממסרים  -
 כולל התקנה באתר הלקוח ע"י קבלן מומחה  -

 כולל מעטפת גבס לתוף ההקרנה בהתאם להנחיות האדריכל /מזמין   -

 בלבד    DRAPER/DE-LITEמתוצרת היצרנים: 
 

 מסך הקרנה קבוע  6.30
 

 )שטח הקרנה( –מ'   4x 2.25מסך במידות   -
 .מ"מ  0.7 מינימום  –עובי הבד  -
- MATTE W. 
- GAIN  1של. 
  .ללא תפר באמצע המסך -

   .'פנימית למתיחת הבד והתקנת המסך ע"ג הוויטרז םיכלול מסגרת אלומיניו המסך -
 .לקוח ע"י קבלן מומחהכולל התקנה באתר ה -

 .16-'מס תרשים ראה
 .בלבד    DRAPER/DE-LITEמתוצרת היצרנים  : 
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 ד"ינספח 
 

 מולטימדיה בבית הנשיאהתאורה וההגברה, השל מערכות  הצעת מחיר לרכש והתקנה
 

ה הגברה, תאורה ומולטימדית ומערכרכש של  ההצעות המתבקשות על ידי המזמין בנספח זה הן עבור .1
וכן  ,ג"י נספח, וכן התקנתו לפי "המערכת"()להלן:  ג"י נספחבכמפורט במפרט הטכני  הנשיא בבית
 .כמפורט במסמכי המכרז לושירותי אחריות ותחזוקה בגינו, והכ אספקתעבור 

חתימת  ממועד ימי עבודה  45-מ יאוחר לא תיעשה מלא ומושלם באופן המערכת והתקנתה אספקת .2
עבודות התקנת המערכות יהיו בהתאם ללוח הזמנים של המזמין ועל  .ההתקשרות הסכם על הצדדים

 המזמין(.ת גרתיים )לרבות עבודות לילה בהוראהזוכה להיערך לעבודה בזמנים לא ש

 על(, עבודה ימי 45 תוךב יתבצע כאמור קומפלט התקנה גמר) העבודות לסיום ז"בלו עמידה לצורך .3
בתמחור הצעתו את כל הנדרש לאספקת השירותים בהתאם לזמנים  בחשבון ולקחת לתמחר הספק
 של עבודה ימי חצאי, (ז"הלו פ"ע יידרש אם) ההתקנה צוותי של לילה עבודותובכלל זה:  ,שנקבעו
 יםיהסופ בשלביםבמיוחד ) התקנה צוותי תגבור ,(עומדות הצגות של בימיםלדוגמה ) ההתקנות צוותי
 .(ההתקנה של

עבור  מערכת זמנית ניידת לביצוע האירועיםעל חשבונו בתקופת התקנת המערכת יספק הזוכה  .4
 .  ו"ט בנספח 2 פרקלבהתאם אספקת השירותים 

 טכניה ימי עבודה הנ"ל ע"פ המפרט 45תוך בהקבע התקנת מערכת  יגמור ויסיים אתהזוכה לא אם  .5
לספק על חשבנו את כל הציוד הנדרש לאירועים  דרש הואיי, המופיע בנספח י"ג קבע והתקנת לרכישה
 .מים עד לגמר ההתקנהיהמתקי

 :תשלומים .6

השירותים מותנה בביצוע מכלול  אספקתתשלום מלוא הסכום המגיע לספק עבור ביצוע העבודות ו .א
הפעולות הנדרשות באופן מושלם ובאיכות מעולה ביחס לכל אחת מאבני הדרך המפורטות להלן, 
לרבות קיום כל התנאים הנדרשים והמפורטים במכרז זה לגבי כל סעיף בנפרד, והתנאים הכלליים 

 כולו. הסכםהמשתייכים ל
, בהם על הספק לסיים להתקין את בין הצדדיםימי עבודה מחתימת הסכם  45בתום יצוין כי  .ב

ערך פרוטוקול מסירה יובו י"( 1)להלן: "סיור מסירה מס' יתקיים סיור מסירה ראשוני  הציוד,
 המסירה האמור.סיור קויים בהתאם לנקבע בפרוטוקול ימחייב. יובהר כי הספק יידרש לתקן את הל

"( שבו יוודא 2)להלן: "סיור מסירה מס'  לאחר השלמת תיקון הליקויים יתקיים סיור מסירה שני
 המזמין אם אכן כל הליקויים תוקנו.

 תשלום עבור התקנת הציוד יתבצע כדלקמן:  - (ד"י לנספח בהתאם) הציוד התקנת עבור תשלום תנאי .ג

 80%  'בכפוף  1מהצעת המחיר של הספק בהתאם לנספח י"ד תשולם לאחר סיור מסירה מס
יאשר המזמין כי התקנת  1הציוד הושלמה. בסיור מסירה מס' לאישור המזמין כי התקנת 

 הציוד הושלמה )ככל שאכן כך(, ויכלול את הליקויים הנדרשים לתיקון.
 10%  'בכפוף  2מהצעת המחיר של הספק בהתאם לנספח י"ד תשולם לאחר סיור מסירה מס

ול סיור לאישור המזמין כי הספק השלים את התיקון של כל הליקויים בהתאם לפרוטוק
 .2ו/או סיור מסירה מס'  1מסירה מס' 

יאשר המזמין את תיקון הליקויים האמורים ויכלול את הליקויים  2בסיור מסירה מס' 
לאחר תיקון כל הליקויים יאשר  )הנוספים/הנותרים( הנדרשים לתיקון )ככל שישנם(.

 המזמין את תיקונם לשביעות רצונו.
 10% אישור המזמין בדבר ספח י"ד, תשולם בכפוף למהצעת המחיר של הספק בהתאם לנ

ולאחר תקופת  2ובסיור מסירה מספר  1פר סתיקון כל הליקויים אשר עלו בסיור מסירה מ
 ממועד ההתקנה.  ,הרצה של הציוד למשך תקופה של שלושה חודשים, לכל הפחות

תקופת הרצה: הינה התקופה שבה המערכת מופעלת ע"י הספק בצורה תקינה ולמשך 
תקופה זו תספר מיום אישור המזמין את תיקון כלל  ושה חודשים לפחות מיום התקנתה.של

 הליקויים.
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 לנספח בהתאם) ההתקשרות במהלך ומולטימדיה תאורה, ההגברה מערכות תפעול עבור תשלום .ד
 :(ו"ט

ו "תשלום בהתאם לקבוע במסמכי המכרז והצעת המחיר בנספח ט הפעלת המערכתהתמורה בגין 
בהתאם לקבוע במסמכי המכרז והצעת  ציוד נוסף תשולםבמסמכי המכרז. התמורה בגין השכרת 

 ט"ו. המחיר בנספח
 בהתאם) ההתקנה עבודות במהלך והמולטימדיה התאורה, ההגברה מערכות תפעול עבור תשלום .ה

 :(ו"ט לנספח
 ימי ההתקנה 45במהלך 
בהתאם  מולטימדיההגברה, תאורה ו לספק שירותיכי במהלך ימי ההתקנה הספק יידרש יודגש 

זמני מטעמו לצורך קיום  ידרש להביא ציודיהספק לצורך כך,  .ו"לדרישות המזמין ולנספח ט
 האירועים במתחם שעליו יורה המזמין.

 2תמורת השירותים כאמור, במהלך ימי ההתקנה, ישלם המזמין תמורה בהתאם למפורט בפרק 
 הספק. המחיר שהגישבהתאם להצעת בנספח ט"ו בלבד, זאת 

 יום  45התקנה לאחר  -אי עמידה בלוחות הזמנים 
דרש הספק לספק שירותי הגברה, תאורה יהספק לא יעמוד בלוחות הזמנים כאמור, י אםיודגש כי 

 התאם לדרישות המזמין ולנספח ט"ו.במולטימדיה ו
 1בהתאם למפורט בפרק ישלם המזמין תמורה  -כאשר מתקיים אירוע בחצר המשכן או בטרקלין א' 

 בנספח ט"ו, בהתאם לסוג האירוע. 2או בפרק 
על מטעמו לצורך קיום האירועים  זמני ציוד ספקידרש להספק י –כאשר מתקיים אירוע באולם

שירותי וללא תמורה מאת המזמין, יחד עם זאת יובהר כי הספק יהא זכאי לתמורה בגין  חשבונו
   .הספק הצעת המחיר שהגישסוג האירוע ול, בהתאם לבלבד ו("ט נספח - 2תפעול על ידי טכנאים )פרק 

התשלום יבוצע  .התאם להוראות הסכם ההתקשרות ומבלי לגרוע מהאמור בהןהתשלום יבוצע ב .ו
 בהתאם להוראות החשב הכללי. 

 פי מסמכי המכרז לפני אישור החשבונית-התשלום מותנה בהמצאת כל המסמכים הנדרשים על .ז
, לשביעות אחרת או כל אבן דרך על השלמת העבודות ןנציג המקצועי של המזמיהלתשלום ובאישור 

 .בית הנשיאשל  ורצונ

 יובהר כי הבעלות בציוד הנרכש תהא של המזמין ושלו בלבד. .7

שני מוטבים: הספק ובית הנשיא.  תונפק עבורהספק ידאג כי תעודת האחריות לציוד הנרכש  .8
האחריות לציוד בו תופסק ההתקשרות עם הזוכה במכרז מכל סיבה שהיא, שמקרה כך, ב

הספק הזוכה ידאג לעשות כל הנרכש במסגרת המכרז תיוותר בתוקף ועל שם בית הנשיא. 
 שיידרש לצורך העברת האחריות על שם הזוכה השני או השלישי לפי העניין. 

המערכת  מועד אספקת ציודתקופת האחריות בגין התקנת המערכת תהא לשלוש שנים מתום  .9
האחריות על הציוד הנרכש תכלול שירותי תחזוקה, חלקי חילוף מקוריים בבית הנשיא. 

 ג(. "יל כמפורט במפרט השירותים והעבודות )נספח וותיקונים ללא תמורה, והכ

עבור רכישת הציוד בהתאם למפורט אומדן לגבי ההוצאה הצפויה  והופקדלצורך מכרז זה הוכן  .10
עורך המכרז יהיה רשאי, אך לא חייב, על פי שיקול דעתו מכרז זה. ב ד"י-ג ו"י בנספחים

)סעיף  הבלעדי, שלא לקבל )ולא לאפשר המשך השתתפות במכרז( הצעה החורגת מהאומדן
 30% או יורד על תחרוג מהאומדן בשיעור העולה האמורה מחירההצעת  אם הסה"כ באומדן( 
  )למעלה או למטה(.

מציעים לצורך כלל החייבת, לפנות ל אינה, רשאית ועדת המכרזים, אך האמור ףאיצוין כי על  
. פנה עורך חרגה מן האומדןקבלת הצעת מחיר חוזרת ומשופרת במקרה שיותר מהצעה אחת 

, בהתאם להצעת המחיר למחירהמכרז לקבל הצעת מחיר סופית ומשופרת, יחושב הניקוד 
 ת תיחשב הצעתו הראשונה כהצעה הסופית.הסופית. מציע שלא הגיש הצעת מחיר משופר

עורך המכרז יהיה רשאי, אך לא חייב, על פי שיקול דעתו הבלעדי, שלא לקבל )ולא לאפשר  
המשך השתתפות במכרז( הצעה החורגת מהאומדן שקבע ו/או לבטל את המכרז ולא לקבוע 

 )למעלה או למטה(. 30% או יורד על הצעת מחיר תחרוג מהאומדן, בשיעור העולה אםזוכה 

חייבת, לפנות למציעים לצורך קבלת  אינהיצוין כי על פי הדין, רשאית ועדת המכרזים, אך 
חורגות או הצעת מחיר אחת ויחידה הצעת מחיר חוזרת ומשופרת במקרה שכל הצעות המחיר 

מן האומדן. פנה עורך המכרז לקבל הצעת מחיר סופית ומשופרת, יחושב הניקוד למחיר 
והניקוד המשוקלל למחיר ולאיכות, בהתאם להצעת המחיר הסופית. מציע שלא הגיש הצעת 

 מחיר משופרת תיחשב הצעתו הראשונה כהצעה הסופית. 
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 :ההצעה הערות למילוי .11

המחיר את הצעתו הסופית לגבי אותו סעיף ע"י הכפלת "" סה"כעל המציע לציין בעמודת " .א
 ".כמות הנדרשת"-" בליחידה

לסכום את לסכום בסוף את מחיר סה"כ לאותו הפרק כמו כן נדרש הספק  על המציע .ב
" המתקבלים כאמור לעיל, ולרשום את המחיר בשורת סה"כהמחירים המופיעים בעמודת "

  ".סה"כ עלות הפרק"

 

 וסוג המערכת:להלן פירוט הפרקים  .ג
 סאונד. מערכת 1פרק   
 הקרנה.+  ושליטה בקרה מערכת 2פרק   
  שמע. כבדי 3פרק   
 במה. תאורת 4פרק   
  ותשתיות. חיווט  5פרק   
  שונות./ קצה  ציוד 6פרק   

 

ו/או שורת סה"כ  )סעיף( במקרה של אי התאמה בין מחיר היחידה ו/או מחיר הסה"כ .ד
הצעת המחיר של  בסמכות ועדת המכרזים לתקן את היחידה.יגבר מחיר  -עלות הפרק

, והמציע יחויב למחיר בהתאם למחיר היחידה שצוין על ידי המציע ביחס לכל פריט המציע
 .בהתאם לחישוב שביצעה ועדת המכרזים

 :פירוט הצעת המחיר .ה
 
 

סה"כ מחיר לסעיף לא כולל  מחיר ליחידה כמות אורית מס'
 מע"מ

1 

     MAIN / L/R) 4 (רמקולי 1.1

     SUBWOOFERS L/R – 1רמקולי  1.2

     FILL    4רמקולי  1.3

     DSP  2ערוצים + 4מגברי הספק  1.4

     1 פרוססור/ים מטריצה אודיו  1.5

     1 מיקסר דיגיטלי  1.6

     2  1-קופסת במה מס'-מיקסר דיגיטלי  1.7

     1  2-קופסת במה מס'-מיקסר דיגיטלי  1.8

     network switch  2-מיקסר דיגיטלי  1.9

     4 רמקולי קולונה  1.10

     4  5רמקולי " 1.11

     1 מגבר הספק  1.12

 2מקלט דיגיטלי כפול +  -סט אלחוטי 1.13
 אנטנות דגל

2     

     3 משדר ידני דיגיטלי  -סט אלחוטי 1.14

     2 תחנת עגינה -סט אלחוטי 1.15

     CD   1נגן  1.16

     8IN\32OUT+8AES 2 -קופסת פיצול 1.17

     1 חיווט קומפלט 1.18

     1 התקנה 1.19

 _________ - 1סה"כ פרק  
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2 

מטריצת ניתוב וידאו + אודיו  2.1
 דיגיטאלית + בקר מובנה   

1     

-מסך שליטה ובקרה רגיש מגע  2.2
 שולחני 

1     

+  VGA+AUDIO - CATמשדר   2.3
HDMI 2X 

1     

     CAT – HDMI 1מקלט  2.4

     1 ערוצים 2ממסר למנוע  2.5

   DIN  2ערוצים  4 דימר 2.5.1

     DMX 1ל  RS232ממיר  2.6

     1 פנל מקשים חכם  2.7 

     LCD 1מקרן  2.8

     1 תקרה למקרן מיתקן 2.9

     ETHRNET 3–נתב  2.10

     BLU – RAY  1נגן  2.11

2.12 digital signage player 2     

     1 תכנות המערכת בקרה  2.13

מערכת בקרה  –התקנה וחיווט  2.14
 ושליטה והקרנה 

1     

 _________ - 2סה"כ פרק  

3 

3.1 IR Radiator 4     

3.2 IR modulator 1     

3.3 IR Stethoscope 8     

3.4 IR –LOOP  2     

     1 מגש טעינה 3.5

     0 מיקרופון קונדנסר  3.6

     1 מערכת לכבדי שמע –התקנה וחיווט  3.7

 _________ - 3סה"כ פרק  

4 

     8 פנס לד חכם  4.1

     8 פנס לד דקורטיבי להארת פסים בקיר  4.2

     2 מטר 8לבן  DMXפס צבירה חשמל  4.3

     16 לבן  ETC IREDIONפנס  4.4

     DMX  2וואט  60בקר ללד  4.5

     50 פס לד להארת ויטרז' למטר 4.6

     DMX   2כניסות  4מרגר  4.7

     DMX 3ערוצים  8ספליטר  4.8

     1 חיווט והתקנת מערכת תאורה  4.9

     ETC  6פאר לד  4.10

4.11 ETC STUDIO HD 14 5     
 

 _________ - 4סה"כ פרק 
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5 

     CP  4פנל  5.1

     AV1-4 4פנל חיבורים  5.2

 תפעולפנל חיבורים מסד נייד/עמדת  5.3
 ניידת     

2     

     2 פנל חיבורים מסד ראשי   5.4

     1 ערוצים   12סה"כ מולטי  5.5

     1 מסכוך )כל זוג(  CAT-6סה"כ כבל  5.6

     DMX   1סה"כ כבל  5.7

     NYY (2.5mm 3X  ) 1סה"כ כבל  5.8

     2U  4פנל חשמל  5.9

     22 שקע חשמל כפול   5.10

     1 ארון חשמל ראשי  5.11

 _________ - 5סה"כ פרק  

6 

     4 סטנד למיקרופון דו מפרקי 6.1

     2 דו מפרקיסטנד נמוך למיקרופון  6.2

     2 סטנד למיקרופון ללא בום 6.3

     1 סטנדים מיקרופונים 12מארז ל  6.4

     4 מיקרופון דינמי לשירה 6.5

     1 מיקרופון דינמי 6.6

     1 מיקרופון לתוף רגל 6.7

     2 מיקרופון קונדסר  6.8

     2 אקטיבית –קופסת חיבור ישיר  6.9

ס"מ + ראש פריק   70דקיק  גוזניק 6.10
super-cardioid 

6     

בולם זעזעום למיקרופון גוזניק  6.11
 להתקנה בפודים

6     

     6 בסיס שולחני למיקרופון גוזניק  6.12

     10   יםמטר 3כבל מיקרופון  6.13

     10   יםמטר 5כבל מיקרופון  6.14

     20   יםמטר 8כבל מיקרופון  6.15

     10   יםמטר 5כבל רמקול  6.16

     10 מטר   10כבל רמקול  6.17

 16מטר  XLR "15צמת מולטי " 6.18
 ערוצים

1     

     4  12מוניטור " 6.19

     1 מארז נייד לכבלים 6.20

     1 מארז למיקרופונים 6.21

     10 מטר 5כבל חשמל מאריך  6.22

     10 מטר 10כבל חשמל מאריך  6.23

     3U 1לאחסון  19מגרה " 6.24

     U12 1מארז נייד  6.25

     1 ניידת  תפעולעמדת  -רהיט 6.26
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     2 צוג לתליית אבזרי מולטימדיה  6.27

     1 ארון מסד ראשי  6.28

   1 מסך הקרנה חשמלי  6.29

     1 קבוע  מסך הקרנה 6.30

 _________ - 6סה"כ פרק  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 סיכום
 

פרק 
 ס'מ
 

 הצעת המחיר פירוט מערכות

 סה"כ לא כולל מע"מ  -מערכת סאונד  1
 

  
 
 

 סה"כ לא כולל מע"מ  -מערכת בקרה ושליטה+ הקרנה  2
 

 

 

  
 סה"כ לא כולל מע"מ  - כבדי שמע 3

 
 

 

  
 סה"כ לא כולל מע"מ  -תאורת במה  4

 
 

 

  
 סה"כ לא כולל מע"מ  - חיווט ותשתיות 5

 
 

 

  
 סה"כ לא כולל מע"מ  - ציוד קצה/ שונות 6

 
 

 

  
 סה"כ לא כולל מע"מ
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                ו"טנספח 

 הגברה, תאורה ומולטימדיהמערכת  תפעולל מפרט טכני/כתב כמויות

מתקיימים אירועים רבים כדוגמת: ביקורים ממלכתיים של ראשי מדינות, אירועים בעלי בית הנשיא במתחם  .1
דוגמת טקס הענקת אות הנשיא למתנדב, טקס אזכרה לראשי מדינה ונשיאים שהלכו  ,ממלכתי וייצוגיצביון 

 לעולמם ועוד.
 

 :בהם מתקיימים אירועיםשעיקריים המתחמים ה תשלושלהלן  .2

"במת הטקס"  למיקוםאפשרויות שונות  3-כאולם ב .איש 200-אולם בעל תכולת קהל של כ – טקסיםאולם ה 2.1
ע מערכות ותקנו באופן קבובמסגרת מכרז זה יסופקו וי .בבית הנשיאאירועים בהתאם לדרישת מחלקת 

 .ם לצורך תפעול שוטף של האירועים המתקיימים בוטקסיאולם הב( ג"בהתאם לנספח י) מולטימדיה

 .נים וקבלות פניםיועד לאירועים קטאיש המ 25-אולם בעל תכולת קהל של כ – ב'טרקלין א' +  ןטרקלי 2.2
 .מערכת הגברה ותאורה  מותקנתא' בטרקלין 

ם מיסמוך לבניין נמצא הגן המשמש אף הוא לאירועים )במיקומים שונים( וששטחו שני דונ –חצר המשכן  2.3
 .וחצי
 

 כללי:   .3
בתום האירוע תבוצע )בעת הצורך( הובלת הציוד שיספק הספק למקום האירוע, התקנתו, תפעולו ופירוקו  .א

 ידי הספק ועל חשבונו.על 
יחבר את המערכות לציוד נוסף בהתאם לנדרש ו מולטימדיה(הגברה, תאורה ו)מערכות ת היתפעל א הספק .ב

 .על ידי המזמין
 .תפעוליוודא כי ציוד המזמין תקין ומוכן ל הספקבתום האירוע  .ג

הספק יידרש לכך ע"י המזמין, הוא יבצע סיור מקדים באתר האירוע, וזאת כדי לעמוד על הדרישות  אם .ד
 המזמין.המקדים בהתאם לדרישת השירותים. הספק מתחייב להגיע לסיור  לאספקתוההיבטים השונים 

בו ששבועי סידור עבודה  המזמיןספק יקבל מ, הסדורה ולצורך הנפקת חשבוניתהתנהלות הלטובת ה .ה
כן שעת הגעת צוות הספק וציוד קצה נדרש  ,העתידים להתקיים בשבוע הקרוב סוגי האירועים נוצויי

עם זאת, במקרים דחופים או בלתי צפויים יידרש  ושעת סיום האירוע )משוער( האחרון באותו היום.
ל בהתאם לדרישת המזמין וללא תוספת והספק להגיע לאספקת השירותים בהתרעה קצרת מועד והכ

 לום.תש

את המזמין להזמנת  אינה מחייבת שתוצג בהמשך נספח זה, "אירועיםכמות הערכה שנתית ליובהר כי " .ו
 ומהווה הערכה בלבד.מינימום אירועים בשנה 

 צוותם לכל אחת מקטגוריות "דרש להציע עם תחילת אספקת השירותים שני אנשיימודגש כי הספק י .ז
שני אנשי צוות לכל  –להלן  ה5-א5 המופיעות בסעיפיםבהתאם לדרישות לאספקת השירותים  הספק"
בהתאם לשיקול דעתו  מעם הספק לאספקת השירותים . המזמין יאשר את אנשי הצוות המוצעיםסעיף

 הבלעדי.

יהיו טכנאים מאושרים וקבועים ע"י המזמין לביצוע העבודות )לצורך רציפות אנשי הצוות מטעם הספק  .ח
 ,כולם או חלקם ,במקרים חריגים תתאפשר החלפת אנשי הצוות .המשכן(נהלי ובהציוד  תפעולובקיאות ב

 .באישור מראש של המזמין
 

 :מרכזיים פרקיםבהתאם למפרט זה מתחלקים לשלושה  ירותיםהש .4
  :תחמים שלהלןיידרש במשירות זה  –טכנאים  על ידירותי תפעול יש: 1פרק  .א

 ותאורה.מערכות הגברה זה מכבר בו מותקנות ש – א' טרקלין (1

 וטרקלין ב' חצר המשכן (2
 ג."יכמפורט בנספח  על ידושתירכשנה בו יידרש הספק להתקין את המערכות ש –סיםטקאולם ה (3

לאירוע והן במהלך החזרות  הן במהלך מולטימדיהוהמערכות ההגברה, התאורה תפעול  :השרות יכלול
למפורט בטבלת הצעת המחיר ל בהתאם ווהכ ,צוות הספק בהתאם לנדרש התייצבותוכן עצמו,  האירוע
     שלהלן.

בו לא ששירות זה יידרש בכל מתחם בבית הנשיא  – תאורה והקרנה ,רותי הגברהיאספקת ש: 2פרק  .ב
 . מותקנות המערכות הנדרשות, ובכלל זה חצר המשכן

צוות הספק  התייצבותמולטימדיה, וכן ו  תאורה ,תפעול של ציוד הגברהו אספקה, התקנה :רות יכלוליהש
    מפורט בטבלת הצעת המחיר שלהלן.ל בהתאם לווהכ ,נדרשבהתאם ל

 .לעיל 2בפרק או  1 פרקשירות המופיע בוהתקנת ציוד כתוספת ל האספק – ציוד קצה: 3פרק  .ג
בהתאם להנחיות  הקצה ממחסני המזמין למקום האירוע, התקנת ציודהקצה  ניוד ציוד :רות יכלוליהש

ל בהתאם למפורט בטבלת ווהכ ,פירוקו ואחסנתו במחסני המזמין ,בבית הנשיא אירועיםאגף מחלקת 
   הצעת המחיר שלהלן.
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  יכלול:ספק צוות ה .5

  .ידע בהפעלת מערכות מולטימדיה )סאונד/הקרנה/תאורה( /תבעל –מולטימדיה  /תטכנאי .א

באירועים ג הנדרש פחות בהפעלת ציוד מהסוכל השנים ל 3ניסיון מוכח של  /תבעל –בכיר סאונד  /תטכנאי .ב
 .מורכבים

פחות בהפעלת ציוד מהסוג הנדרש באירועים כל השנים ל 3ניסיון מוכח של  /תבעל – בכיר תאורה /תטכנאי .ג
  .מורכבים

תאורה , בהקמת מערכות הגברה שנה אחת לכל הפחות,ניסיון של  /תליינר" בעל-"בק – /תטכנאי /תעוזר .ד
 . מולטימדיהו

  .מת ותפעול מערכות הקרנה באירועיםשנים בהק 2ניסיון של  /תבעל –הקרנה  /תטכנאי .ה
 

 :למילוי ההצעה הערות
 " בהמחיר ליחידה" את הצעתו הסופית לגבי אותו סעיף ע"י הכפלת "סה"כעל המציע לציין בעמודת "-

 ". אירועיםכמות הערכה שנתית ל"
 " לעיל, ולרשום את  " המתקבלים כאמורסה"כעל המציע לסכום את המחירים המופיעים בעמודת

 ".סה"כ עלות הפרקהמחיר בשורת "
 יגבר מחיר  – במקרה של אי התאמה בין מחיר היחידה או מחיר הסה"כ או שורת סה"כ עלות הפרק

הסה"כ של ההצעה בהתאם למחיר היחידה שצוין על מחיר  בסמכות ועדת המכרזים לתקן את היחידה.
 .למחיר בהתאם לחישוב שביצעה ועדת המכרזים, והמציע יחויב ידי המציע ביחס לכל פריט

  יבוצע על פי אספקה בפועל לאחר קבלת אישור יועץ המזמין על הכמות  עבור השירותיםהתשלום
 המדויקת שסופקה בפועל לכלל רכיבי המערכת.

 
 שירותי תפעול על ידי טכנאים – 1פרק  – רותי תפעוליש

 
  :לורי היחידה בפרק זה יכלימח
מערכות ההגברה, התאורה תפעול שעות עבודה לכל אחד מאנשי צוות הספק בהתאם לנדרש בכל אירוע,  8

צוות הספק בהתאם לנדרש, והכול בהתאם למפורט  וכן התייצבות בזמן החזרות והאירוע והמולטימדיה
     בטבלת הצעת המחיר שלהלן.

מהמזמין סידור עבודה שבועי שבו יצוינו  לטובת ההתנהלות הסדורה ולצורך הנפקת חשבונית, הספק יקבל
סוגי האירועים העתידים להתקיים בשבוע הקרוב, ציוד קצה נדרש וכן שעת הגעת צוות הספק ושעת סיום 

 האירוע )משוער( האחרון באותו היום.

מהסכום הנדרש במחיר  8%סכום נוסף של המזמין  ישלם הנדרשת מאיש צוות הספק, שעה נוספת כל על
  .היחידה

      

בסעיפים המפורט ע"פ )שירותי התפעול הנדרשים(  להלן רשימת בעלי מקצוע )טכנאים( ותכולת עבודתם
 :כדלקמן

 
 

 / טרקלין ב': סיםטק/ אולם ה' בטרקלין א - Aאירוע  –תפעול 
 טכנאי מולטימדיה יח' 1 :ככלל הספק יידרש להציב באירוע זה 

    

 התקנת ותפעול אירוע הכולל:לצורך 

   דוברים ע"י מיק גוזניק  2-הגברה ל

   8  יח' "ערוצי כניסה" לדיבור

    נגןCD

   החיבורים  תחיבור עיתונאים לקופס 

   הפעלת כלל המערכות דרך מערכת הבקרה הקיימת
  

** במקרה של כשל או תקלה במערכות הקבועות שבאתרים אלו על הטכנאי להתקין את הציוד הנייד 
 שברשות המזמין לצורך הפעלת האירוע 
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 באולם הכנסים - B אירוע –תפעול 
 יח' טכנאי בכיר סאונד  1 :ככלל הספק יידרש להציב באירוע זה

   

 לצורך התקנת ותפעול אירוע הכולל:

   פודיום נאומים  2-הגברה ל

   :חות ושל 2יח' מוניטור ) 3-1 יח' "ערוצי כניסה" מהבמה, 8 מיקסר דיגיטאלי קיים למופע מוסיקלי הכולל 
 נפרדות(      
    נגןCD

    נגןBLURAY

     הפעלת מערכת הקרנה קיימת + חיבור מקורות וידאו )מחשב נייד/נגנים( חיצונים

    הפעלת מערכת תאורת במה/אולם קיימת דרך מערכת הבקרה

   החיבורים  תחיבור עיתונאים לקופס

   / דרך מערכת הבקרה  –חצר  מבנה קל ארעי / הפעלת כלל המערכות הקבועות באולם 
 
 
 

 באולם הכנסים   - C אירוע –תפעול 
  :ככלל הספק יידרש להציב באירוע זה

 יח' טכנאי בכיר סאונד  1
 יח' עוזר טכנאי   1
   

 לצורך התקנת ותפעול אירוע הכולל:

   פודיום נאומים  2-הגברה ל

   :5יח' מוניטור ) 6-4 יח' "ערוצי כניסה" מהבמה, 24 מיקסר דיגיטאלי קיים למופע מוסיקלי הכולל       
 חות נפרדות(ושל     
    נגןCD 
    נגןBLURAY

    הפעלת מערכת הקרנה קיימת + חיבור מקורות וידאו )מחשב נייד/נגנים( חיצונים

   הפעלת מערכת תאורת במה/אולם קיימת דרך מערכת הבקרה

   החיבורים  תחיבור עיתונאים לקופס

   / דרך מערכת הבקרה  –חצר  מבנה קל ארעי / הפעלת כלל המערכות הקבועות באולם 
 
 
 

 באולם הכנסים   -Dאירוע  -תפעול 
 יח' טכנאי בכיר סאונד  1 :ככלל הספק יידרש להציב באירוע זה

 יח' עוזר טכנאי  1
 יח' טכנאי בכיר תאורה 1

  

 לצורך התקנת ותפעול אירוע הכולל:

   פודיום נאומים  2-הגברה ל

   :5יח' מוניטור ) 6-4 יח' "ערוצי כניסה" מהבמה, 32 מיקסר דיגיטאלי קיים למופע מוסיקלי הכולל 
חות נפרדות(ושל

    נגןCD

    נגןBLURAY

    הפעלת מערכת הקרנה קיימת + חיבור מקורות וידאו )מחשב נייד/נגנים( חיצונים 

    הפעלת מערכת תאורת במה/אולם קיימת + התקנת תוספות ציוד תאורה ככל שיידרש ויוזמן + תפעול
ותכנות ע"י מחשב תאורה  

   החיבורים  תיתונאים לקופסחיבור ע

   / דרך מערכת הבקרה  –חצר  מבנה קל ארעי / הפעלת כלל המערכות הקבועות באולם 
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 כלל המתחם  Eאירוע  –תפעול 
 :ככלל הספק יידרש להציב באירוע זה

  יח' טכנאי בכיר סאונד 1
 

 לצורך התקנת ותפעול אירוע הכולל:

    מערכתPA ע"ג חצובות  12יח' טופ " 4 –איש  200-100-ל

   פודיום נאומים  2-הגברה ל

   :יח' "ערוצי כניסה" מהבמה 8 מיקסר דיגיטאלי קיים

    נגןCD

   החיבורים  תחיבור עיתונאים לקופס 

   שטיחים קומפלט ע"פ הנחיית יועץ הבטיחות כולל "קאפות-פריסת הזנת החשמל לנקודה הקרובה באתר/"
 ותקני מדינת ישראל 
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 פריט

הערכה 
שנתית 

 כמותל
 אירועים

 

מחיר 
 נימוםימ

ליום 
  עבודה

)לא כולל 
 מע"מ(

מחיר 
 מקסימום

ליום 
  עבודה

)לא כולל 
 מע"מ(

מחיר יח' 
לא  –מוצע 

 כולל מע"מ 
)שלא יחרוג 
בין מחירי 
 םהמינימו

 למקסימום( 

סה"כ 
לסעיף 

)לא כולל 
 מע"מ(

הערכה 
 Xשנתית 

מחיר יח' 
 מוצע

     טכנאי מולטימדיה –תפעול  1.1
בבית  יח' טכנאי מולטימדיה , ליום עבודה 1

     .שעות עבודה 8, הכולל הנשיא

כל שנים ל 3הטכנאי יהיה בעל ניסיון של 
 פחות בתפעול והתקנת מערכות:ה
 הגברה  
 הקרנה 
 תאורה  
ידע ושליטה בתוכנות  -

OFFICE/POWERPOINT  לצורך הטענת
 מצגות/סרטונים 

 

50 

 

800 

 

1140 

 
  

 טכנאי בכיר סאונד  –תפעול   1.2
בית יח' טכנאי  סאונד, ליום עבודה ב 1 

      .שעות עבודה 8 , הכוללהנשיא

כל שנים ל 8הטכנאי יהיה בעל ניסיון של 
פחות בתפעול והתקנת מערכות הגברה ה

 כמפורט:
התקנות מערכות הגברה ניידות )באירועים  -

 זמנים/חברות הגברה( 
ניסיון בהפעלת והתקנת אירועים מורכבים  -

נגנים,  2-6הכוללים הרכבים מוזיקליים של 
 ערוצי כניסה  32-עם כ

ידע ושליטה בתפעול מיקסרים דיגיטליים  -
כדוגמת: 

DIGIDESIGN/SOUNDCRAFT/DIGICO/MID
AS/YAMAHA     

 ידע וניסיון בכיוון מערכות סאונד/הגברה - 
 ניסיון בתפעול אירועים ממלכתיים  -
 ניסיון בתפעול מערכות מולטימדיה  -
ידע ושליטה בתוכנות -

OFFICE/POWERPOINT  לצורך הטענת
   מצגות /סרטונים 

 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1440 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 טכנאי בכיר תאורה  –תפעול  1.3
 

בית יח' טכנאי תאורה, ליום עבודה ב 1 
     .שעות עבודה 8 , הכוללהנשיא

כל שנים ל 8הטכנאי יהיה בעל ניסיון של 
 פחות בתפעול והתקנת מערכות תאורה:ה
התקנת מערכות תאורה ניידות )באירועים  -

 .זמנים/חברות הגברה(
מורכבים ניסיון בהפעלת והתקנת אירועים  -

גופי תאורה סטטיים +  96הכוללים לפחות 
 .פנסים חכמים 12
מחשבי תאורה  ותכנותידע ושליטה בתפעול  - 

 כדוגמת: 
MA LIGHTING -COMPULIT-MARTIM 

 .ניסיון בתפעול אירועים ממלכתיים - 

10 
 

1200 
 

1440 
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   110מתוך  98עמוד            ציוד עבור בית הנשיאהשל  תפעולהכוללים רכישה, אספקה, התקנה ו ,מולטימדיהותאורה  ,שירותי הגברה לאספקת 2018.02 פומבי מכרז* 
 

 

 
 
 

 פריט

הערכה 
שנתית 

 כמותל
 אירועים

 

מחיר 
 נימוםימ

ליום 
  עבודה

)לא כולל 
 מע"מ(

מחיר 
 מקסימום

ליום 
  עבודה

)לא כולל 
 מע"מ(

מחיר יח' 
לא  –מוצע 

 כולל מע"מ 
)שלא יחרוג 
בין מחירי 
 םהמינימו

 למקסימום( 

סה"כ 
לסעיף 

)לא כולל 
 מע"מ(

הערכה 
 Xשנתית 

מחיר יח' 
 מוצע

 עוזר טכנאי  –תפעול  1.4
יח' עוזר טכנאי )"בקליינר"(, ליום עבודה  1 
     .שעות עבודה  8 , הכוללהנשיאבית ב

שנה  2עוזר טכנאי "בקליינר" בעל ניסיון של 
)באירועים זמנים/חברות הגברה(בהקמת 
 מערכות הגברה/תאורה /הקרנה כמפורט:

 התקנות מערכות הגברה ניידות   -
 התקנות מערכות תאורה ניידות   -
ידע ושליטה בפריסת במה ע"פ מפרטי  -

 אומנים 
 ניסיון בתפעול אירועים ממלכתיים  -
 ניסיון בתפעול מערכות מולטימדיה  -
ידע ושליטה בתוכנות - 

OFFICE/POWERPOINT –  לצורך הטענת
 מצגות /סרטונים 

  

4 
 

800 
 

1020 
 

  

 טכנאי הקרנה  –תפעול  1.5
בית יח' טכנאי הקרנה ליום עבודה ב 1 

 .שעות עבודה 8 , הכוללהנשיא
    

שנה  3קרנה בעל ניסיון של הטכנאי 
)באירועים זמנים/חברות הקרנה(בהקמת 
 ותפעול מערכות הקרנה ניידות כמפורט:

התקנת וקיבוע מסכי הקרנה ניידים בגודל  -
 מ'  3/4של עד 

 התקנת וכיוון מקרנים/מסכי תצוגה וכו'  -
ידע ושליטה בהתקנת ותפעול בנתב  -

 2ת כניסו 3( הכולל:  Scaler/Switcherוידאו)
 יציאת 

 ניסיון בתפעול אירועים ממלכתיים  -
 ניסיון בתפעול מערכות מולטימדיה  -
  
ידע ושליטה בתוכנות -

OFFICE/POWERPOINT –  לצורך הטענת
 מצגות /סרטונים 

   

4 
 

1000 
 

1200 
 

 

 

 לא כולל מע"מ 1סה"כ לפרק 
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 מתחם בית הנשיא כלל – מולטימדיהתאורה ו רותי הגברהיאספקת ש – 2פרק  – רותי תפעוליש . 2
 מחירי היחידה בפרק זה יכללו: 

ל בהתאם וומולטימדיה, הכתאורה  ,של ציוד הגברה בתום האירוע פירוק ופינוי ,תפעול, התקנההובלה, אספקה, 
 ל בהתאם למפורט בפרק זה להלן.ווהכ ,צוות הספק בהתאם לנדרש התייצבותוכן  ,לדרישות המזמין
 ת מטעם הספק(שעתיים )בפרק זה אין משמעות לשעות נוכחות איש הצוומשך האירוע: 

 –יום לפני מועד האירוע בעבור באלנסים / חזרות  תפעול, התקנההובלה, אספקה,  ,נדרש הספק להקמהאם 
 מעלות האירוע בהתאם להצעת המחיר שהגיש. 50%יזכה הספק לתמורה נוספת עבור זאת בסך של 

 

בו יצוינו סוגי שתנהלות הסדורה ולצורך הנפקת חשבונית, הספק יקבל מהמזמין סידור עבודה שבועי לטובת הה
שעת הגעת צוות הספק ושעת סיום האירוע  ציוד קצה נדרש, האירועים העתידים להתקיים בשבוע הקרוב וכן

 )משוער( האחרון באותו היום.
 

 אופציה א'  2.1
 

 )ע"ג חצובות( -12יחידות רמקולים " 4-2 
 /EAW/EV/TURBOSOUNDמתוצרת: 

JBL/MARTIN/MEYER/L.A\QSC\D&B-
 בלבד

 יתקבלו רק דגמים מתוצרת ארה"ב ואירופה
 +מגברים בהתאם להנחיות היצרן 

  

 -יציאות  8כניסות/ 16מיקסר דיגיטאלי 
 הכולל קופסת במה דיגיטאלית 
 :יתקבלו מיקסרים מהיצרנים

DIGIDESIGN/SOUNDCRAFT/DIGICO/
MIDAS/YAMAHA בלבד 

  
 "ערוצי כניסה" מהבמה - 8
  
 -יח' מיקרופון דקיק לפנל/דוכן נואמים 2

כולל בסיס ממתכת 
SHURE/SENNHEISER/BEYERDYNAMI

C/AKG   בלבד 
CD כפול 

DENON\TASCAM-בלבד 
  

 חיווט קומפלט

(belden/eurocable/gepco/klotz  )
 neutrikמחברים 

  
 נייד/דש/קשת–מיקרופון אלחוטי 

SHURE/ SENNHEISER-בלבד 
  

 יציאות  16ים אקופסת חיבור עיתונ
  

 טכנאי בכיר סאונד 
  
  
כולל -לאתר –הזנת החשמל לנקודה הקרובה -

 קומפלט –קאפות שטיחים 
  
  

מחיר היחידה כולל: הובלה, התקנה 
נוי הציוד בסיום יטכנאי/ם צמוד/ים ופ

 האירוע.

10 2500 3000 
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 אופציה ב' 2.2
  

 )ע"ג חצובות( -12יחידות רמקולים " 2-4
מתוצרת: 

EAW/EV/TURBOSOUNDJBL/MART
IN/MEYER/L.A\QSC\D&B-בלבד 

 יתקבלו רק דגמים מתוצרת ארה"ב ואירופה
 +מגברים בהתאם להנחיות היצרן 

  
 -יציאות  8כניסות/ 16מיקסר דיגיטאלי 

 הכולל קופסת במה דיגיטאלית 
יתקבלו מיקסרים מהיצרנים 

:
DIGIDESIGN/SOUNDCRAFT/DIGIC

O/MIDAS/YAMAHA בלבד 
  
  12"-15מוניטורים "- 3

 /EAW/EV/TURBOSOUNDמתוצרת: 

TANNOY/JBL/MARTIN/MEYER/L.A\
D&B-בלבד 

 יתקבלו רק דגמים מתוצרת ארה"ב ואירופה
  

 "ערוצי כניסה" מהבמה - 12
  
  
 -יח' מיקרופון דקיק לפנל/דוכן נואמים 2

 כולל בסיס ממתכת 
(

SHURE/SENNHEISER/BEYERDYN
AMIC/AKGבלבד  ) 

  

 CDכפול 

DENON\TASCAM-בלבד 
  

 חיווט קומפלט

(belden/eurocable/gepco/klotz   )
 neutrikמחברים 

  
 נייד/דש/קשת–מיקרופון אלחוטי 

SHURE/ SENNHEISER-בלבד 
  
 יציאות  16קופסת חיבור עיתונים 

  
כולל -לאתר –הזנת החשמל לנקודה הקרובה -

 קומפלט –קאפות שטיחים 
  

 טכנאי בכיר סאונד 
 עוזר טכנאי

  
מחיר היחידה כולל: הובלה, התקנה 

נוי הציוד בסיום יטכנאי/ם צמוד/ים ופ
 האירוע.

  

5 
 

2900 
 

3480 
 

  



 
 בית הנשיא   
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 אופציה ג' 2.3
  

 )ע"ג חצובות( -12"יחידות רמקולים  2-4

 לצד182X (1 )סאבים " 2
  

מתוצרת: 
EAW/EV/TURBOSOUNDJBL/MART

IN/MEYER/L.A\QSC\D&B-בלבד 
 יתקבלו רק דגמים מתוצרת ארה"ב ואירופה

 +מגברים בהתאם להנחיות היצרן 
  

 -יציאות  16כניסות/ 32מיקסר דיגיטאלי 
 הכולל קופסת במה דיגיטאלית 
 :יתקבלו מיקסרים מהיצרנים

DIGIDESIGN/SOUNDCRAFT/DIGIC
O/MIDAS/YAMAHA  בלבד 

  
 שליחות( 6) 12"-15מוניטורים "- 6
 /EAW/EV/TURBOSOUNDמתוצרת:  

TANNOY/JBL/MARTIN/MEYER/L.A\D&
B - בלבד 

 יתקבלו רק דגמים מתוצרת ארה"ב ואירופה
  

 "ערוצי כניסה" מהבמה - 24
  
 -יח' מיקרופון דקיק לפנל/דוכן נואמים 2

 כולל בסיס ממתכת 
SHURE/SENNHEISER/BEYERDYNAM

IC/AKG בלבד 
  
 CD כפול 

DENON\TASCAM-בלבד 
  

 חיווט קומפלט
(belden/eurocable/gepco/klotz ) 

 neutrikמחברים 
  
 נייד/דש/קשת–יח' מיקרופון אלחוטי  2

SHURE/ SENNHEISER-בלבד 
  

 אלחוטית  INEARיח' מערכת  2
SHURE/ SENNHEISER-בלבד 

  
 יציאות  16קופסת חיבור עיתונים 

  
כולל -לאתר –הזנת החשמל לנקודה הקרובה -

 קומפלט –קאפות שטיחים 
  

 טכנאי בכיר סאונד 
 עוזר טכנאי

 

מחיר היחידה כולל: הובלה, התקנה  
טכנאי/ם צמוד/ים ופנוי הציוד בסיום 

 האירוע.

5 
 

4500 
 

5400 
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 אופציה ד' 2.4
 מערכת "ליין אריי"  

 לצד -(2X8יחידות טופים)" 6

 לצד -(2X18סאבים )"2
  FRONTFILLרמקולי  4
  

מגברים ופרוססורים וחיווט בהתאם להנחיות 
 יצרן הרמקולים

 d&b/Meyer sound /l/ acousticsמתוצרת: 
 בלבד

  

 -יציאות  24כניסות/ 48מיקסר דיגיטאלי 
 הכולל קופסת במה דיגיטאלית 
 :יתקבלו מיקסרים מהיצרנים

DIGIDESIGN/SOUNDCRAFT/DIGICO/
MIDAS/YAMAHA בלבד 

  
 שליחות( 7) 12"-15מוניטורים "- 8
 /EAW/EV/TURBOSOUNDמתוצרת:  

TANNOY/JBL/MARTIN/MEYER/L.A\D& 
B- בלבד 
  

 כניסה" מהבמה"ערוצי  - 40
  
 -יח' מיקרופון דקיק לפנל/דוכן נואמים 4

 כולל בסיס ממתכת 
SHURE/SENNHEISER/BEYERDYNAM

IC/AKG בלבד   
  

 CDכפול 
DENON\TASCAM-בלבד 

  

 חיווט קומפלט

(belden/eurocable/gepco/klotz   )
 neutrikמחברים 

  

 נייד/דש/קשת –יח' מיקרופון אלחוטי  4
SHURE/ SENNHEISER-בלבד 

  

 אלחוטית  INEARיח' מערכת  6
SHURE/ SENNHEISER-בלבד 

  

 יציאות  16קופסת חיבור עיתונים 
  
כולל -לאתר –הזנת החשמל לנקודה הקרובה -

 קומפלט –קאפות שטיחים 
  

 טכנאי בכיר סאונד 
 עוזרי טכנאי 2
  

מחיר היחידה כולל: הובלה, התקנה 
טכנאי/ם צמוד/ים ופנוי הציוד בסיום 

 האירוע
כולל -לאתר –הזנת החשמל לנקודה הקרובה -

 קומפלט –קאפות שטיחים 
   

מחיר היחידה כולל: הובלה, התקנה 
טכנאי/ם צמוד/ים ופנוי הציוד בסיום 

 האירוע.

3 
 

7500 
 

9000 
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 'האופציה  2.5
 ( 2.1-2.4)יוזמן בשילוב עם סעיפים 

  

 + צבעים כנדרש . PAR 64יחדות  24 
הזכות לקבל את כמות  למזמין שמורה

 הפנסים בבודדים.

 + דלתות.  K 2יחידות פרנל  4
 לייט . 4יחידות  2

 MALIGHTINGמחשב תאורה מסוג  1

/COMPULITE/MARTIN. 

 לערוץ . KW  2דימרים  24
 חיווט +חצובות +כל האביזרים הנדרשים .

 טכנאי בכיר תאורה.
  

מחיר היחידה כולל: הובלה, התקנה 
צמוד/ים ופנוי הציוד בסיום טכנאי/ם 

 האירוע.
  

10 2875 3450 

  

 'ואופציה  2.6
 ( 2.4-2.1)יוזמן בשילוב עם סעיפים 

  

 + צבעים כנדרש.  PAR 64יחידות  36
למזמין שמורה הזכות לקבל את כמות 

 הפנסים בבודדים.

 + דלתות.  K 2יחידות פרנל  4
 לייט. 4יחידות  2
או  JB A7פנסי לד שטיפה כדוגמת  8

ROBIN 600. 
 איכותיים ללא רעשי עבודה. 
 מ'. 5מ' גובה  6טרס אחורי באורך  1

 MALIGHTINGמחשב תאורה מסוג  1

/COMPULITE/MARTIN. 

 לערוץ. KW  2דימרים.  36
 מכונת ערפל/עשן + מאוורר. 

 חיווט +חצובות +כל האביזרים הנדרשים.
 טכנאי בכיר תאורה.

  
קנה מחיר היחידה כולל: הובלה, הת

טכנאי/ם צמוד/ים ופנוי הציוד בסיום 
 האירוע.

  

4 3450 4140  
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 'זאופציה  2.7
 ( 2.1-2.4)יוזמן בשילוב עם סעיפים 

 + צבעים כנדרש.  PAR 64יחידות 48 
למזמין שמורה הזכות לקבל את כמות 

 הפנסים בבודדים.

 + דלתות.  K 2יחידות פרנל 6 
 לייט. 4יחידות  4

 . ETC 19-36יחידות  4

או  JB A7פנסי לד שטיפה כדוגמת  12
ROBIN 600. 

 איכותיים ללא רעשי עבודה. 
 

 VIPERמובינג לייט איכותיים מתוצרת 6 

MARTIN/BMFL ROBE . 
 CALY PAKI /MARTINאו ש"ע מתוצרת 

 בלבד
  

 מ'. 5מ' גובה 8טרס אחורי באורך  1 

 MALIGHTINGמחשב תאורה מסוג  1

/COMPULITE/MARTIN. 

 לערוץ. KW 2דימרים.  48
 ROBERT JULIAT 1200פולו ספוט  1
 מכונת ערפל/עשן + מאוורר. 2

 חיווט +חצובות +כל האביזרים הנדרשים 
 טכנאי/מעצב בכיר תאורה

  

מחיר היחידה כולל: הובלה, התקנה 
טכנאי/ם צמוד/ים ופנוי הציוד בסיום 

 האירוע.
  

4 5175 6210   

 'חאופציה  8.2
 תוספת סט תאורת גינה מקומית 

 PAR LED RGBW-יחידות פנס 12
36x5W  

  

 ים בהתאם למיקום האירוע דפיזור בבוד
  

 מחשב תאורה 
 כל האביזרים הנדרשים  חצובות + חיווט +

  
מחיר היחידה כולל: הובלה, התקנה 

טכנאי/ם צמוד/ים ופנוי הציוד בסיום 
 האירוע.

  

20 2070 2484 

  

 'טאופציה  9.2
 תוספת סט תאורת גינה  

 PAR LED RGBW-יחידות פנס 36

36x5W  
  

 ים בהתאם למיקום האירוע דפיזור בבוד
  

 מחשב תאורה 
 כל האביזרים הנדרשים  חצובות + חיווט +

  

מחיר היחידה כולל: הובלה, התקנה 
טכנאי/ם צמוד/ים ופנוי הציוד בסיום 

 האירוע.

4 3450 4140  

 



 
 בית הנשיא   
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   י'אופציה  10.2
 סט תאורת אווירה   

על כל  500קוורץ  2בר עם  Tחצובות +  6
 חצובה + דימר מקומי. 

 סטים תאורת מזנונים. 8
 כל האביזרים הנדרשים. חצובות + חיווט +

  
מחיר היחידה כולל: הובלה, התקנה 

טכנאי/ם צמוד/ים ופנוי הציוד בסיום 
 האירוע.

  

10 1100 1320  

 

   י"אאופציה  11.2
 מקרן  

 1200X 1920 רזולוציה:

 ANSI 6500 עוצמת הארה מינימאלית:

,  Lens Shift , Keystone ,focus כולל:
zoom 

 מסך הקרנה 
 רוחב יםמטר 4
 גובה יםמטר 3
למזמין שמורה האופציה להזמין מסך קטן    -

 מ'  3/2יותר בגודל 

 : תהכולל Scaler/Switcher מערכת ניתוב 

 HDMI/VGA/SDIכניסות: בפורמט  3
 CATכולל ממירי  בהתאם לדרישת המזמין,

 למקורות רחוקים 
השני למסך  יציאות: אחד לאמצעי תצוגה, 2

)יש לכלול(   תצוגה מפעיל
Picture−in−Picture  /

Picture−and−Picture- 

Fade−Thru−Black Switching- 

Embeds  &De−embeds HDMI Audio- 

    OFFICEמחשב נייד עם תוכנת  
 טכנאי הקרנה וניתוב מנוסה 

כל האביזרים הנדרשים להפעלת  חיווט + 
 המערכת 

 
מחיר היחידה כולל: הובלה, התקנה 

טכנאי/ם צמוד/ים ופנוי הציוד בסיום 
 האירוע

10 2070 2484   



 
 בית הנשיא   
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 י"באופציה  12.2
  

 מקרן 

 1200X 1920 רזולוציה:

 ANSI 12000 עוצמת הארה מינימאלית:

,  Lens Shift , Keystone ,focus כולל:
zoom 

  
 מסך הקרנה 

 רוחב יםמטר 4
 גובה יםמטר 3
למזמין שמורה האופציה להזמין קטן יותר   -

 מ'  3/2מסך בגודל 

 : תהכולל Scaler/Switcher מערכת ניתוב

 HDMI/VGA/SDIבפורמט  כניסות: 3
 CATכולל ממירי  בהתאם לדרישת המזמין,

 למקורות רחוקים 
השני למסך  אחד לאמצעי תצוגה, יציאות: 2

)יש לכלול(  תצוגה מפעיל
Picture−in−Picture / 

Picture−and−Picture- 

Fade−Thru−Black Switching- 

Embeds  &De−embeds HDMI Audio- 
   

 טכנאי הקרנה וניתוב מנוסה 
  

    OFFICEמחשב נייד עם תוכנת 
כל האביזרים הנדרשים להפעלת  חיווט +
 המערכת 

  
מחיר היחידה כולל: הובלה, התקנה 

טכנאי/ם צמוד/ים ופנוי הציוד בסיום 
 האירוע

 

5 2875 3450   

  INDOOR לד מסך 13.2
 

 : יכלול היחידה מחיר
 ברזולוציית פנימית להתקנה מסך' ר יםמטר 6

  מ"מ 2.5 פיץ
  ריצוד ללא לצילום באיכותו מתאים מסך

  כנדרש בקר+  SANDER יחידות
  כנדרש תליה אבזרי ' /קונס
 התקנה חווט

 
מחיר היחידה כולל: הובלה, התקנה טכנאי/ם 

 צמוד/ים ופנוי הציוד בסיום האירוע
 

המזמין שומר לעצמו את הזכות להגדיל 
ולהזמין את גודל המסך בהתאם לצורכי 

התמורה לקבלן תחושב בהתאם  -האירוע 
: מסך לדוגמה) ר"למ דה המוצעילמחיר היח

המחיר המוצע   X  1.5=כמות מ'  9בגודל 
 לתשלום(

8 2800 3500   



 
 בית הנשיא   
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  OUTDOOR לד מסך 14.2
 

 : יכלול היחידה מחיר
 ברזולוציית פנימית להתקנה מסך' ר יםמטר 6

  מ"מ 4 פיץ
  ריצוד ללא לצילום באיכותו מתאים מסך

  כנדרש בקר+  SANDER יחידות
  כנדרש תליה אבזרי ' /קונס
  התקנה חווט

 
 ם/טכנאי התקנה, הובלה: כולל היחידה מחיר
 האירוע בסיום הציוד ופנוי ים/צמוד

 
המזמין שומר לעצמו את הזכות להגדיל 
ולהזמין את גודל המסך בהתאם לצורכי 

התמורה לקבלן תחושב בהתאם  -האירוע 
: מסך לדוגמהר )"דה המוצע למילמחיר היח

המחיר המוצע   X  1.5מ' =כמות  9בגודל 
 לתשלום(

 
 

8 2200 2900   

 לא כולל מע"מ 2סה"כ לפרק 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 בית הנשיא   
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 לדרישות המזמין  תוספת ציוד נוסף בהתאם -ציוד קצה  -3פרק  – תי תפעולרויש  .3
 .2או בפרק  1 מעבר לנדרש בפרקעבור ציוד קצה נוסף נוסף יודגש כי המדובר בתשלום 

בהתאם להנחיות אגף  הקצה המזמין למקום האירוע, התקנת ציודממחסני הקצה  ניוד ציוד רות יכלול:יהש
ל בהתאם למפורט בטבלת הצעת המחיר ווהכ ,, פירוקו ואחסנתו במחסני המזמיןבבית הנשיא מחלקת אירועים

   שלהלן.
יזכה  –עבור באלנסים / חזרות יום לפני מועד האירוע  תפעול, התקנההובלה, אספקה,  נדרש הספק להקמה אם

 מעלות האירוע בהתאם להצעת המחיר שהגיש. 50%הספק לתמורה נוספת עבור זאת בסך של 
בו יצוינו סוגי שלטובת ההתנהלות הסדורה ולצורך הנפקת חשבונית, הספק יקבל מהמזמין סידור עבודה שבועי 
ת סיום האירוע האירועים העתידים להתקיים בשבוע הקרוב וכן ציוד קצה נדרש, שעת הגעת צוות הספק ושע

 )משוער( האחרון באותו היום.
 

 נייד/דש/קשת–מיקרופון אלחוטי  3.1

SHURE/ SENNHEISER-בלבד 
  

ערוצים  24מערכת המסוגלת לעבוד עד
 במקביל

  

1 180 216 

  

 אין איר אלחוטי 3.2

SHURE/ SENNHEISER-בלבד 
  

ערוצים בו  8מערכת המסוגלת לעבוד עד 
 ערוצי אלחוט 12-במקביל ל -זמנית 

 

1 180 
 
216 
 

  

 ערוצים 16מיקסר דיגיטאלי  3.3
 :יתקבלו מיקסרים מהיצרנים

DIGIDESIGN/SOUNDCRAFT/DIGIC
O/MIDAS/YAMAHA A&Hבלבד/ 

 

5 250 300 

  

 ערוצים 48מיקסר דיגיטאלי  4.3
 :יתקבלו מיקסרים מהיצרנים

DIGIDESIGN/SOUNDCRAFT/DIGIC
O/MIDAS/YAMAHA A&Hבלבד/ 

 

5 500 600 

  

 מיקרופון דקיק לפנל/דוכן נואמים 5.3

/(SENNHEISER/DPAבלבד  ) 
 כולל בסיס מתכת

50 120 144 

  

קופסאות התחברות  6.3
 ים(אלתקשורת)עיתונ

 יציאות  16מינימום  
 

50 250 300 

  

 מערכת קשר הצגה  7.3
 900 750 5 תחנות  3מרכזיה + 

  

 מערכת קשר הצגה  83.
 1800 1500 2 תחנות 10ערוצים +  2מרכזיה 

  

 אנסי 6500מקרן  9.3

 1200X 1920 רזולוציה:

 ANSI 6500 עוצמת הארה מינימאלית:

,  Lens Shift , Keystone ,focus כולל:
zoom 

+ חיווט וכל החיבורים  יש לכלול מעמד -
 הנדרשים לחיבור לנתב 

10 800 960 

  



 
 בית הנשיא   
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 אנסי 12000מקרן  10.3

 1200X 1920 רזולוציה:

 ANSI 12000 עוצמת הארה מינימאלית:

,  Lens Shift , Keystone ,focus כולל:
zoom 

יש לכלול מעמד+ חיווט וכל החיבורים 
 הנדרשים לחיבור לנתב

 

10 1200 1440 

  

 מסך הקרנה א' 11.3
 רוחב יםמטר 4
 יםמטר 3
  

כולל סטנד וקיבוע ע"פ הנחיות יועץ הבטיחות 
 של בית הנשיא/מהנדס 

 

10 500 600 

  

 מסך הקרנה ב' 12.3
 רוחב יםמטר 3

 גובה יםמטר 2.4
  

כולל סטנד וקיבוע ע"פ הנחיות יועץ הבטיחות 
 /מהנדס

 

10 350 420 

  

 מסך הקרנה ג' 13.3
 רוחב יםמטר 2

 גובה יםמטר 1.8
 

כולל סטנד וקיבוע ע"פ הנחיות יועץ  
 הבטיחות /מהנדס

 

10 300 360 

  

 LCD "46צג  14.3

 1200X 1920 רזולוציה: 

 400nits עוצמת הארה מינימאלית:

 למצגות  - USBכולל כניסת 
 

 יםמטר 2כולל מעמד דקורטיבי בגובה 
  בהתאם לדרישת המזמין –/רצפתי בשיפוע 

 

10 350 420 

  

 LCD "65צג  15.3

 1200X 1920 רזולוציה: 

 700nits עוצמת הארה מינימאלית:

 למצגות  - USBכולל כניסת 
  

 יםמטר 2כולל מעמד דקורטיבי בגובה 
  בהתאם לדרישת המזמין –/רצפתי בשיפוע 

10 450 540 

  

   Scaler/Switcher מערכת ניתוב 16.3
 : תהכולל 

 HDMI/VGA/SDIבפורמט  כניסות: 3
 CATכולל ממירי  בהתאם לדרישת המזמין,

 למקורות רחוקים 
השני למסך  אחד לאמצעי תצוגה, יציאות: 2

תצוגה מפעיל)יש לכלול( 
Picture−in−Picture / 

Picture−and−Picture- 

Fade−Thru−Black Switching- 

Embeds  &De−embeds HDMI Audio 

1 800 960 

  



 
 בית הנשיא   
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 מעלות + קלמרה  ETC 14-50פנס  17.3
 ללא ש"ע 

20 
 

150 
 

180 
 

  

 LOOKמכונת ערפל/עשן כדוגמת  18.3

UNIK /ANTRI HZ 500 
 

5 350 420 

  

 מובינג לד איכותי מתוצרת בלבד: 19.3
 JB A7-8-12/ROBIN 600-1200   

  CALY PAKI /MARTINאו ש"ע מתוצרת 
 

20 400 480 

  

מובינג לייט ספוט איכותי מתוצרת  20.3
 בלבד:

 VIPER MARTIN/BMFL ROBE 
  CALY PAKI /MARTINאו ש"ע מתוצרת 

 

20 450 540 

  

 שקט ואיכותי  PAR LED-פנס 21.3

RGBW 36x5W  
 

20 150 180 

  

+ דלתות וצבע כנדרש +  K2פרנל  22.3
 חצובה 

  
100 200 240 

  

 תאורה לשולחן כיבוד 23.3
 4חצובה + בר עם  –מזנונים  תסט לתאור

MR 16  .שנאי וחיווט שחור + 
 

10 180 216 

  

 מחשב תאורה 24.3
 מחשב מתצורת:

Light  MALIGHTING- grnd ma2 
 /COMPULITE –vactor  סגול 
/MARTIN m6. 
 

10 950 1140 

  

 לא כולל מע"מ 3סה"כ לפרק 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




