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   מכרז לשדרוג מערכת כריזה לנוסעים ומתחמי תפעול

  כללי .1

לי האנלוגי שהתיישן,  בציוד דיגיטהכריזה רשות שדות התעופה מעוניינת להחליף את ציוד 

  -, כדי לאפשרייעודית מתקדם על תשתית רשת תקשורת

 והחלפתם בצורה הדרגתית  המשך שימוש באמצעי הקצה (רמקולים) הקיימים

 .בהתאם לצורך

  ביזור הציוד האקטיבי להגדלת שרידות ומעבר הדרגתי ומבוקר מהמערכת הקיימת

 למערכת החדשה.

  הרחבת פרישת המערכת למתחמים חדשים(PAL-3) חודה.בצורה א 

  הוספת רכיבים עדכניים כגוןText To Speech   להכרזות אוטומטיות ולצרכי הנגשה לבעלי

 מוגבלויות שמיעה.

 

 תנאי חובה לאיכות המציעים  .1.1

המוסמכים ע"י יצרן צוות טכני הכולל לפחות שני מהנדסים ושני הנדסאים יש למציע  .1.1.1

  .המערכת המוצעת, להתקנה ואחזקה

לפחות הכוללת: מעבדת תיקונים,  מחלקת שירותוחות ומציע יש מוקד שירות לקל .1.1.2

 .  ושני רכבי שירותטכנאים  חמישה

  
 

 הדגשים ויעדים תפעוליים .2

המערכת תשמש להכרזות יזומות ואוטומטיות באזורי קהל ובאזורי תפעול, כולל אפשרות  .2.1

  מתווה ראשוני) - 1להשמעת מוסיקת רקע. (ראה איור 

) גבוהה, תוך שימוש במערך Intelligibilityמובנות (ההכרזות דרך המערכת יהיו ברמת  .2.2

  הרמקולים הקיים בשדה. 

עמדות ההפעלה והכריזה של המערכת יתפקדו בהתאם להגדרות והרשאות ברות שינוי, בכפוף  .2.3

  להרשאות מתאימות ע"י מפעילי המערכת.

קור המערכת תנהל סיווג רמת דחיפות של הכרזות על פי פרמטרים מוגדרים מראש, כגון מ .2.4

ההכרזה, ותשמיע את ההכרזות באזורי הכריזה השונים על פי רמת הדחיפות, כולל 

"התפרצות" של הודעות ייחודיות והשמעת ההודעות שנקטעו לאחר סיום השמעת ההודעות 

  המתפרצות.  
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) והחיבורים ביניהם, יוצרים והעתידיים הפרישה הפיזית של מגברי ורמקולי הכריזה (הקיימים .2.5

אופי גיאוגרפי מובהק, אך יאפשרו "הרכבת" אזורי כריזה "וירטואליים" תוך  מקטעים בעלי

שימוש במקטעים מסוימים במספר אזורי כריזה שונים, כאשר סיווגי הדחיפות של השמעת 

  ההודעות יבוצעו בהתחשבות בהיבטים אלה.  

זה, שאינם חלק ממערכת הכרי CFEידרשו ממשקים בין מערכת הכריזה למערכות ואמצעים   .2.6

כולל אך לא מוגבל לממשק התפרצות ממערכת גילוי אש וממערכות אודיו אחרות כגון קשר 

  רדיו, טלפוניה ואינטרקום.

) גבוהה, באמצעות Intelligibilityהמערכת תשמש להשמעת הודעות/הכרזות ברמת מובנות ( .2.7

ם בשדה המותקני יישום אלמנטים טכנולוגיים ייעודיים, כגון רמקולים כיווניים מתואמים

באזורי הכריזה  Automatic Noise Suppression (ANS), רגשי פיצוי לרעש סביבה התעופה

 Automatic Noise Cancelation (ANC)השונים, מנגנוני ביטול אוטומטיים לרעשי רקע 

  בעמדות ההכרזה, פרישה מתואמת של רמקולים, מגברים מיוחדים וכיו"ב.

הנתיבות ושאר  יהתקשורת והציוד השונים ברחבי בת מגברי המערכת יבוזרו מיטבית בחדרי .2.8

 תוך הקצאת מגברים רזרביים לגיבוי חם ברמה מקומיתבמתחמי רש"ת , המבנים הרלוונטיים 

  .N+1בפורמט 

משורשרים על קוים נושאי מתח קבוע  נתב"ג ומתקני רש"ת אחרים,מרבית מעגלי הרמקולים ב .2.9

והמגברים במקרה של חיתוך הלולאה. על בלולאה, המאפשרת המשך פעילות של הרמקולים 

 ,קו רמקוליםב פגיעהי הרמקולים ולהעביר התרעה על ומערכת הכריזה המוצעת לנטר את קו

  למחשב הניהול של מערכת הכריזה.

המערכת תכלול מנגנונים לייבוא/ייצוא והקלטת הודעות שיושמעו באזורי הכריזה השונים על  .2.10

  פי פרמטרים ברי שינוי ע"י המפעיל.

ומגוון שפות אחרות  בעברית, אנגלית וערביתהמערכת תכלול מנגנוני השמעת הודעות מורכבות  .2.11

הכוללות פרטים משתנים כגון שם חברת  ,מקורות הטיסות /י בהתאם לחברות התעופה ויעד

תעופה, מספר טיסה, שער עליה למטוס וכיו"ב, בשילוב עם מלל מוגדר מראש ומוקלט מראש 

יהיה הן  או ש"ע. ייזום של הודעות מורכבות Speech Synthesisמבוסס  Stringו/או על בסיס 

  .FIDSאחרות כגון  CFEברמת המפעיל והן כחלק מממשק למערכות 

ובכבילה הקיימת  3בכוונת המזמין לעשות בשלב ראשון שימוש ברמקולים הקיימים בטרמינל  .2.12

ן מוצגים בכתב הכמויות אשר על כ ולהחליפם בבוא העת ככל שיידרש. ,רמקולים אלהלקוי 

סעיפים לרכש והתקנה של רמקולים חילופיים שיותקנו  במסגרת אחזקת שבר ו/או אחזקה 

  מונעת, על בסיס אישור מוקדם של המזמין לכל החלפה/התקנה.
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 טכנולוגייםומדדים הדגשים  .3

על הינה מערכת דיגיטלית מבוזרת, לאספקה על בסיס כתב הכמויות המצורף, המערכת הנדרשת  .3.1

של שדה התעופה על שם  חדרי התקשורתהכריזה והאינטרקום, שתיפרש ב למערכות IPתשתית 

מערכות בטכנולוגיה זו ימומשו בהמשך, בהתאם לצורך, גם במתקני רש"ת  גוריון.-דוד בן

 אחרים.

 סוגי קווי רמקולים:מספר למערכת הכריזה  .3.2

 מיושמים כלולאה 100Vקווי רמקולים משורשרים  .3.2.1

(מפורט  אות אנלוגיותיממתאם יצ Line-Levelמקבלים מוצא  –ם מוגברים קווי רמקולי .3.2.2

 בטבלת קווי הרמקולים) 

  POEובמתח  VoIPמוזנים בטכנולוגיית  –קווי רמקולים מוגברים עתידיים  .3.2.3

לקווי הרמקולים הקיימים בשד"ת  100Vומוצא אנלוגי  IPהמגברים הנדרשים יהיו בעלי כניסת  .3.3

  .רש"ת אחריםומתקני  גוריון-על שם בן

  .המערכת תנוהל ותבוקר באמצעות תוכנה ייעודית .3.4

גוריון, -הקישור בין רכיבי המערכת המבוזרים בכל אזורי ומבני שדה התעופה על שם דוד בן .3.5

 , שתיפרשהכריזה והאינטרקוםיתבסס על רשת תקשורת נתונים סטנדרטית ייעודית למערכות 

  ע"י המזמין.

ייעודי על מתגי רשת  VLANעל המערכת יוגדר מקטע  בכל אחד מחדרי התקשורת בהם תופ .3.6

  , אליו יחוברו יחידות הקצה של המערכת.מערכות הכריזה והאינטרקום

שעשויה  Single Point of Failureהמערכת תתוכנן ותיושם ללא שום נקודת כשל בודדת  .3.7

  להשבית את המערכת.

טריצה הווירטואלית ו/או המערכת תהיה מודולרית וניתנת להרחבה ללא מגבלה של גודל המ .3.8

הפיזית  (מבואות / מוצאות / אזורי כריזה / ממשקים), או למספר הודעות הכריזה השונות בו 

  זמנית.

ערוציות, במגברים ובשרתי -המערכת תאפשר שמירת הודעות מוקלטות ביחידות ההכרזה הרב .3.9

  המערכת.

שעות  5- למעלה מהודעות ו 500פחות כמות ההודעות המוקלטות בשרתי המערכת תהיה ל .3.10

 .בסה"כ

  דקות. 5-כל הודעה מוקלטת יכולה להיות באורך של למעלה מ .3.11

שרתי המערכת יאפשרו ניהול מרכזי דינמי כולל שמירת לוגים מפורטים של תקלות ופעילות  .3.12

  המערכת.  

  המערכת תבצע ניטור קבוע של כל רכיביה. .3.13
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הודעות הכריזה ולהשמעת  כל רכיבי המערכת המרכזיים המשמשים לעיבוד הגברה וניטור של .3.14

  ) ומתוצרת אותו יצרן. 19הודעות מוקלטות, יהיו בתצורה המתאימה להתקנה במסד סטנדרטי ("

מגברי ההספק יהיו מודולריים ויחוברו לרשת התקשורת בחיבור כפול להבטחת שרידות  .3.15

  תקשורת.

  מגברי ההספק יהיו עם הספק משתנה המוגדר באמצעות תוכנת המערכת. .3.16

פק יאפשרו גיבוי מובנה באמצעות מגבר מודולרי רזרבי ברמת חדר התקשורת, מגברי ההס .3.17

  לפחות. N+1להשגת גיבוי מקומי של 

קווי הרמקולים פרושים בלולאות וינוטרו על ידי יחידות קצה קו ייעודיות מתוצרת יצרן  .3.18

  המערכת.

 .POEכל יחידות הקצה למעט מגברי ההספק יוזנו במתח  .3.19

ערוציות עם תצוגה -דות הכרזה מסוגים שונים, כולל עמדות רבהמערכת תאפשר חיבור יחי .3.20

  דינמית ועמדות המוגדרות מראש לאזור אחד או יותר.

  ) לכל מבוא ולכל מוצא בנפרד להבטחת איכות קול גבוהה.EQהמערכת תבצע עיבוד אות ( .3.21

) מתוצרת ANS/ANCהמערכת תכלול סנסורים ומעבדים לפיצוי אוטומטי על רעשי סביבה ( .3.22

 ן המערכת.יצר

לבין חדר התקשורת הוא מסוג  ANS-יודגש כי החיווט הקיים כיום בין המיקרופון של החיישן ה .3.23

  כבל דו גידי מסוכך (כבל מיקרופון מאוזן).

המערכת תאפשר השמעת מוסיקת רקע לאזורים שונים בעוצמות שונות ועל פי חלונות זמן שונים  .3.24

  מן אלו.אינטגרלי לניהול חלונות ז Schedulerותכלול 

המערכת תכלול מערכות ויסות מקומיות שיאפשרו שליטה על עוצמה ומקורות (מוזיקת רקע)  .3.25

  ברמה מקומית. 

המערכת תכלול שרת / אפליקציה להגדרת והשמעת הודעות עם תוכן משתנה שיאפשר שינוי  .3.26

  ) באופן יזום וכחלק מממשק למערכות אחרות.Text to Speechדינמי של חלקים מההודעה (

ערכת תאפשר הכרזות לאזורים ספציפיים (על בסיס החיווט הפיזי לרמקולים), לאזורים המ .3.27

), All-Callוירטואליים (קיבוץ תוכנתי של מספר אזורים ספציפיים), כמו גם כריזה כללית (

  בהודעות יזומות, הודעות מוקלטות והודעות "מתפרצות" ממערכות משיקות.

  לוי האש וכריזת החירום.המערכת תכלול יחידת ממשק למערכת גי .3.28

) ותתמוך כמינימום VoIPהמערכת תכלול יחידת ממשק לטלפוניה דיגיטלית על תשתית רשת ( .3.29

  בסטנדרטים והפרוטוקולים הבאים:

3.29.1. ITU-T  G.711, ITU-T G.712E , ITU-T G.716, ITU-G.723 
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3.29.2. ITU-T G.726, ITU-T G.728, ITU-T G.729, TIA/EIA 464-B 

  .2W/4Wכיווני למערכות קול אנלוגיות על בסיס  המערכת תאפשר ממשק דו .3.30

  המערכת תאפשר ממשק למערכות הנגשה לכבדי שמיעה. .3.31

המתאם לממשק יהיה מתוצרת  ,המערכת תאפשר ממשקי מגע יבש דו כיווניים למערכות אחרות .3.32

  יצרן מערכת הכריזה.

ן ממשק פתוח וכ APIכולל  עתידית שתותקן בנתב"ג,מערכת הכריזה תתממשק למערכת שו"ב  .3.33

HMI  .ייעודי למערכת השו"ב  

), בהתחשב בכמות, STI – Dרמת המובנות הנדרשת להודעות הכריזה היא גבוהה ומאתגרת ( .3.34

גודל,  ומיקום אזורי כריזה אחודים ביותר ממפלס אחד. על המציע להציג כחלק מהמענה למפרט 

את הכלים והעזרים )  וIntelligibility Testזה את המתודה לבדיקת העוצמות והמובנות (

  שיופעלו לצורך הבדיקות, בדומה לפירוט להלן:

  ≥מטר מעל הרצפה כדי לקבל רמת שמע של  1.5המדידה תתבצע בגובה של  .3.34.1

75dBA.  

תואם  dBA ±2עם דיוק של לפחות  Type 2המדידה תתבצע ע"י מד עוצמת שמע  .3.34.2

  או גרסתו העדכנית. IEC 61672-1:2013תקן  

למדידת עוצמה סטטיסטית של   dBA-וצמת שמע בהמדידה תתבצע ע"י מד ע .3.34.3

LAeq  שניות. 30תוך מיצוע המדידה על פני  

  . LAeqמעל רעש הרקע ביחידות של  15dBכיול עוצמות שמע יתבצע לרמה של  .3.34.4

  בעוצמות אלו בכפוף לדרישות מפרט זה. THD+Nיש למדוד  .3.34.5

ת באוקטבו Pink Noiseבדיקת איכות שמע תתבצע ע"י הזנת "רעש ורוד"  .3.34.6

)Octave תואם תקן (AES2-2012  .או גרסתו העדכנית ומדידה באמצעות מיקרופון 
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 המערכת רכיבי -טכניות  דרישות .4

 

   עמדת כריזה מקומית .4.1

על גבי קיר / שולחן ותכלול כמינימום את היחידות והפונקציונאליות  תותקן העמדה .4.1.1

  כמפורט להלן:

  בעל תאורה פנימית. LCD, וצג לפחות"מ ס 25מיקרופון צוואר גמיש באורך  .4.1.2

קודים להפעלת אזורים והפעלת הודעות  4לחצנים בחזית, המאפשרים בחירת עד  הארבע .4.1.3

 ., כולל אזור "ברירת מחדל"שונות

  " המתן/תפוס" לחיווי LED ונוריות PTT לחצן .4.1.4

 RJ45, באמצעות מחבר POEלבקרה ואודיו דיגיטלי כולל הזנת מתח  IPממשק תקשורת   .4.1.5

  בחלק האחורי.

4.1.6. DSP שליטה על העוצמה, כיווני צליל,  ת, המאפשרו/או יחידת מעבד אינטגראלית

Compressor Limiter ו-Equalizer. 

  , לשמירה על קובץ קונפיגורציה.Non Volatile זיכרון פנימי מובנה .4.1.7

 , למצב בו האזורים תפוסים.Store and Forward - אפשרות ל .4.1.8

 בחירה של סוגי "גונג" שונים. .4.1.9

  ה למשתמשים שונים.קביעת קוד הרשא .4.1.10

  העמדה תהיה  מתוצרת היצרן של מערכת הכריזה. .4.1.11

  ניתן יהיה לבקר את תקינות העמדה כולל המיקרופון.המרכזית באמצעות התוכנה  .4.1.12

  ניתן להגדיר עדיפויות ברמות שונות.המרכזית באמצעות התוכנה  .4.1.13

 :נוספים פרמטרים .4.1.14

4.1.14.1. Mic: dynamic, noise cancelling cardioid 

4.1.14.2. Gain: �30dB   

4.1.14.3. Frequency Response: 100HZ to 20KHZ 

4.1.14.4. THD+N: �0.05% 

4.1.14.5. A/D Converters: 24 bits, 48KHz 
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  ערוצית-רבעמדת כריזה  .4.2

העמדה תותקן על גבי קיר / שולחן ותכלול כמינימום את היחידות והפונקציונאליות  .4.2.1

  כמפורט להלן:

  בעל תאורה פנימית. LCDס"מ לפחות, וצג  25מיקרופון צוואר גמיש באורך  .4.2.2

קודים להפעלת אזורים והפעלת הודעות  999לחצנים בחזית, המאפשרים בחירת עד  10 .4.2.3

  ., כולל אזור "ברירת מחדל"שונות

 " המתן/תפוס" לחיווי LED ונוריות PTT לחצן .4.2.4

 RJ45, באמצעות מחבר POEלבקרה ואודיו דיגיטלי כולל הזנת מתח  IPממשק תקשורת   .4.2.5

  בחלק האחורי.

4.2.6. DSP שליטה על העוצמה, כיווני צליל,  ת, המאפשרטגראליתו/או יחידת מעבד אינ

Compressor Limiter ו-Equalizer. 

  כוללת זיכרון פנימי מובנה, לשמירה על קובץ קונפיגורציה. .4.2.7

 , למצב בו האזורים תפוסים.Store and Forwardכוללת אפשרות ל  .4.2.8

 כוללת אפשרות לבחירה של סוגי "גונג" שונים המובנים בתוכה. .4.2.9

  רות לקביעת קוד הרשאה למשתמשים שונים.כוללת אפש .4.2.10

  העמדה תהיה  מתוצרת היצרן של מערכת הכריזה. .4.2.11

  באמצעות התוכנה ניתן יהיה לבקר את תקינות העמדה כולל המיקרופון. .4.2.12

  באמצעות התוכנה ניתן להגדיר עדיפויות ברמות שונות. .4.2.13

 :נוספים פרמטרים .4.2.14

4.2.14.1. Mic: dynamic, noise cancelling cardioid 

4.2.14.2. Gain: 30dB  

4.2.14.3. Frequency Response: 100HZ to 20KHZ 

4.2.14.4. THD+N:≤ 0.05% 

4.2.14.5. A/D Converters: 24 bits, 48KHz 
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  מגבר כריזה רב ערוצי .4.3

) בגובה שלא 19במסד סטנדרטי (" להתקנהמגבר הספק בעל מבנה מודולרי, הכולל מסגרת  .4.3.1

 ערוצי הגברה לפחות. שישהלמסגרת, הכוללת  U4יעלה על 

 100w-500wוצים יקבע בנפרד באמצעות התוכנה בין ערמההספק המוצא של כל אחד  .4.3.2

 .2200wלפחות, סה"כ ההספק הכללי יהיה מעל  

,או  70v/100vכל אחד ממוצאי ערוצי ההגברה, ניתן להגדרה באמצעות התוכנה, כיציאת  .4.3.3

 ללא צורך בשנאי נוסף. �4-8כיציאת 

 כולל ממשק תקשורת בקרה ואודיו דיגיטלי. .4.3.4

 כולל חיבור ומעבר אוטומטי לרשת גיבוי. ממשק התקשורת יהיה כפול, .4.3.5

 "ב .וכיו תקלות, אות קיוםבחזית המגבר יהיו נוריות חיווי לכל אחד מהערוצים:  .4.3.6

ל תקלה בקווי עחיווי  ולקבלבאמצעות התוכנה ניתן יהיה לבקר את תקינות המגבר  .4.3.7

 הרמקולים.

ית או מקומ ,שליטה ת, המאפשרו/או יחידת מעבד אינטגראלית DSP יכלולהמגבר  .4.3.8

, כולל Equalizer-ו Compressor Limiterעל העוצמה, כיווני צליל, משרתי המערכת, 

 .שיהוי השמעה על פי התכנון האקוסטי

כולל אפשרות להגדרה באמצעות התוכנה של אחד מהערוצים כמגבר חליפי במקרה  .4.3.9

 תקלה, או גיבוי בין מסגרות מגברים נפרדות.

  :נוספים פרמטרים .4.3.10

4.3.10.1. Output Power :100-500 W (min) into 4/8 Ω ,or 100v per channel  

4.3.10.2. Output Power 2200w (min) per frame. 

4.3.10.3. Signal-To-Noise Ratio: ≥95 dB  

4.3.10.4. Frequency Response: 20HZ to 20KHZ  

4.3.10.5. THD+N:≤ 0. 3% 

4.3.10.6. Input: 20 bits, 48KHz 

4.3.10.7. Power Requirements: 230 VAC , 50/60 Hz 
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 יחידת קצה קו רמקולים .4.4

 .מתוצרת היצרן של מערכת הכריזה  יהתה היחידה .4.4.1

 תאפשר בדיקות תקינות קו הרמקולים. .4.4.2

 4-8Ω ורמקולים 70-100Vלעבודה עם קווי  מותאמת .4.4.3

 בחלק האחורי. RJ45לבקרה ,באמצעות מחבר  IPכוללת ממשק תקשורת   .4.4.4

 :נוספים פרמטרים .4.4.5

4.4.5.1. Speaker input: 70/100v >100kΩ, 4Ω-10kΩ 

4.4.5.2. Max input level: 30dB 

 

 מרחוק ושליטה בטיחות למערכות שורתתק מתאם .4.5

 המתאם יהיה מתוצרת יצרן מערכת הכריזה. .4.5.1

  משמש כממשק תקשורת לחיבור בין מערכת הכריזה למערכות גילוי אש ובטיחות. .4.5.2

  .PoE, ובמקביל הזנת מתח מחיבור הרשת 24VDCכולל אפשרות להזנת מתח מקומית  .4.5.3

  ור לרשת.לבקרה וממשק זהה לגיבוי לחיב IPכולל ממשק תקשורת   .4.5.4

   כניסות פיקוד דיגיטליות. 8-יציאות פיקוד דיגיטליות מבוקרות, ו 8כולל  .4.5.5

  מובנה לממשק למערכות שליטה ובקרה חיצוניות. RS232כולל ממשק  .4.5.6

  כולל יציאת פיקוד "מגע יבש" להתראה כללית על תקלה במערכת. .4.5.7

 כולל זיכרון פנימי מובנה לשמירה על קונפיגורצית המערכת. .4.5.8

 :פיםנוס פרמטרים .4.5.9

4.5.9.1. Parallel Control Inputs:8 

4.5.9.2. Type: Opto Isolator LED 

4.5.9.3. Maximum Terminal Voltage: 12V 

4.5.9.4. Isolation:3KV 

4.5.9.5. Parallel Control Outputs:8 

4.5.9.6. Type: FET switch, open source (low side driver) 

4.5.9.7. Maximum Continuous Current: 0.35A 

4.5.9.8. Current Limit: 0.8A 
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 oIP)(Vלטלפוניה על גבי רשת  מתאם .4.6

 מתוצרת היצרן של מערכת הכריזה  היהי מתאםה .4.6.1

 הודעה הפעלת או ישירה הכרזה - הטלפוניה ממערכת להכרזה הודעות לקבלת משמש .4.6.2

 .מושהית או מוקלטת

  .PoE, ובמקביל הזנת מתח מחיבור הרשת 24VDCכולל אפשרות להזנת מתח מקומית  .4.6.3

 רשת.לבקרה וממשק זהה לגיבוי לחיבור ל IPכולל ממשק תקשורת   .4.6.4

 .VoIP מבואות 4 לפחות של חיבור מאפשר .4.6.5

 .VoIP - ה ממבואות אחד בכל הכריזה במערכת תרחישים להפעלת DTMFצלילי  תומך .4.6.6

 .בנפרד מבוא לכל (PIN) משתמש קידוד כולל VoIP -האותות ממבואות ה עיבוד .4.6.7

 .SIP (Session Information Protocol)בפרוטוקול  תומך .4.6.8

 : הקידוד בתקני תומך .4.6.9

4.6.9.1. ITU-T  G.711, ITU-T G.712E , ITU-T G.716, ITU-G.723   

4.6.9.2. ITU-T G.726, ITU-T G.728, ITU-T G.729, TIA/EIA 464-B 

 

 מתאם לכניסות אודיו אנלוגי ופיקוד .4.7

 .”19, בזיווד מתוצרת היצרן של מערכת הכריזה  היהי מתאםה .4.7.1

 .קשר רדיו אנלוגיות משמש כממשק תקשורת לחיבור בין מערכת הכריזה למערכות .4.7.2

 Line Level Balancedכולל ארבע כניסות אודיו  .4.7.3

 Mic Level Balancedכולל שתי כניסות אודיו  .4.7.4

 כולל ארבע כניסות פיקוד דיגיטליות, וארבע יציאות פיקוד "מגע יבש". .4.7.5

 מובנה, המאפשר שליטה על העוצמה, כיווני צליל, קומפרסור לימיטר. DSPכולל  .4.7.6

 .בחלק האחורי RJ45, באמצעות מחבר גיטליבקרה ואודיו דיל IP  כולל ממשק תקשורת .4.7.7

 .PoEמסוג ממשק התקשורת אספקת המתח למתאם יהיה באמצעות  .4.7.8

 :נוספים פרמטרים .4.7.9

4.7.9.1. Line inputs: >10kΩ 

4.7.9.2. Mic Inputs: >1KΩ, Phantom power 
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4.7.9.3. Frequency Response: 20HZ to 20KHZ  

4.7.9.4. THD+N: 0.02% 

4.7.9.5. A/D Converters: 24 bits, 48khz 

4.7.9.6. Control inputs: Digital 

4.7.9.7. Control Outputs: Free change over contacts, 125vac‐60vdc 

  

 

 

 אודיו אנלוגי ופיקוד ליציאותמתאם  .4.8

 .”19, בזיווד מתוצרת היצרן של מערכת הכריזה  היהי מתאםה .4.8.1

לקווי רמקולים מוגברים וליציאה משמש כממשק תקשורת לחיבור בין מערכת הכריזה  .4.8.2

 אנלוגית למערכות אחרות.

 Line Level Balancedאודיו  יציאות כולל ארבע .4.8.3

 יציאות פיקוד "מגע יבש". ארבעכולל  .4.8.4

 מובנה, המאפשר שליטה על העוצמה, כיווני צליל, קומפרסור לימיטר. DSPכולל  .4.8.5

 .בחלק האחורי RJ45, באמצעות מחבר בקרה ואודיו דיגיטליל IP  כולל ממשק תקשורת .4.8.6

 .PoEסוג מממשק התקשורת אספקת המתח למתאם יהיה באמצעות  .4.8.7

 :נוספים פרמטרים .4.8.8

4.8.8.1. Maximum Load Impedance: 600KΩ 

4.8.8.2. Frequency Response: 20HZ to 20KHZ  

4.8.8.3. THD+N: <0.02% 

4.8.8.4. A/D Converters: 24 bits, 48khz 

4.8.8.5. Control Outputs: Free change over contacts, 125Vac‐60Vdc 

  מקומיתיחידת שליטה  .4.9

 .מתוצרת היצרן של מערכת הכריזה  תהיה היחידה .4.9.1

  חידה מיועדת להתקנה שטוחה על גבי הקיר.הי .4.9.2
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  .מקומייחידת השליטה תאפשר שליטה ופיקוד  .4.9.3

  כולל תאורה פנימית. LCDהיחידה כוללת ארבע לחצנים בחזית וצג  .4.9.4

באמצעות התוכנה ניתן להגדיר שליטה על עוצמת שמע באזורים שונים, בחירת מקורות  .4.9.5

  ש.קול ומוסיקה, בחירת מצבי עבודה שונים מוגדרים מרא

  בחלק האחורי. RJ45לבקרה, באמצעות מחבר  IPהיחידה כוללת ממשק תקשורת  .4.9.6

 .PoEאספקת המתח ליחידה יהיה באמצעות ממשק התקשורת אשר הינו מסוג  .4.9.7

  

  ניטור ופיצוי על רעשי סביבהיחידת  .4.10

 .מתוצרת היצרן של מערכת הכריזה  תהיה היחידה .4.10.1

ת השליטה המרכזית של מערכת קביעת ושינוי פרמטרים ליחידה יבוצעו באמצעות תוכנ .4.10.2

 הכריזה.

 .(Line‐Level)מיקרופונים, או קווי שמע  –ליחידה יחוברו עד שני מקורות  .4.10.3

  היחידה תווסת את עוצמת מגברי האזור המנוטר באמצעות קישור רשת התקשורת. .4.10.4

 .PoEמסוג  יהיההיה באמצעות ממשק התקשורת אשר תאספקת המתח ליחידה  .4.10.5

 :נוספים פרמטרים .4.10.6

4.10.6.1. Input Impedance (mic/line balanced): 8kΩ 

4.10.6.2. Input gain range: 0 – 66dB 

4.10.6.3. Compensation Range: ± 25dB 

4.10.6.4. Compensation Ratio: 0.25:1 to 4:1  

4.10.6.5. Ramp In/Out Times: Minimum 1dB/Second; Maximum 10dB/Second  

4.10.6.6. Metering: Ambient Level; Program Level; Compensation  

  שרת הודעות  .4.11

  המשמש למספר פונקציות גלובליות במערכת הכריזה: 19" וודבזישרת  .4.11.1

  השמעת הודעות מוקלטות מראש .4.11.2

  IPלמרכזיות טלפון   VoIPממשק תקשורת  ניהול .4.11.3

  Schedulerכולל  קביעת משטר עבודה לפי לוח זמנים קבוע מראש .4.11.4

  , לפעילות המערכת כולל דיווחי תקלותLOGשמירת קבצי  .4.11.5
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ציה של יחידות הקצה השונות, על  מנת לאפשר החלפה שמירת גיבוי לכל קבצי הקונפיגור .4.11.6

 מהירה.

 .שעות בסה"כ 6- הודעות ולמעלה מ 500פחות כמות ההודעות המוקלטות בשרת תהיה ל .4.11.7

 דקות. 5-כל הודעה מוקלטת יכולה להיות באורך של למעלה מ .4.11.8

 

 Text to Speech – כתובות הודעות שרת .4.12

מטקסט המוקלד על ידי מפעילי  המשמש ליצירת והפעלת הודעות 19" בזיוודשרת  .4.12.1

 FIDS (Flight Informationהמערכת או מוזן באמצעות ממשק למערכת מידע אחרת כגון 

Display System). 

 ).שונים ומגדרים שונים מבטאים, שונות שפות( לפחות קוליים פונטים 30 - ב תומך .4.12.2

 , ערביתיתרוס, ספרדית, צרפתית, אנגלית, עברית כולל לפחות שפות שמונהב תומך .4.12.3

 ואמהרית

  .להרחבה אפשרות עם, המזמין בחירת לפי לפחות קוליים פונטים 4 כולל .4.12.4
  
  
  

   –להחלפת רמקולים קיימים במידת הצורך  רמקולים .4.13

דוגמת המותקנים כ 89db=<בעל רגישות  100Vעם שנאי למתח    ”8רמקולי תקרה  .4.13.1

  ."תרש של מוקדם לאישור בכפוףאו ש"ע  3בטרמינל 

כדוגמת  97db=<בעלי רגישות  100Vעם שנאי למתח לתנאי חוץ  15Wרמקולי שופר  .4.13.2

  .בכפוף לאישור מוקדם של רש"תאו ש"ע  3המותקנים בטרמינל 

 100בעלי פיזור אופקי של  12cmהבנויים ממערך מקולים של רמקולי עמודה פסיביים  .4.13.3

  .בכפוף לאישור מוקדם של רש"תאו ש"ע  3כדוגמת המותקנים בטרמינל  מעלות,

המכילים מערך רמקולים ומעבד קול מובנה עם יכולת  תיקון ולי עמודה אקטיביים רמק .4.13.4

  .בכפוף לאישור מוקדם של רש"תאו ש"ע  3כדוגמת המותקנים בטרמינל  רוחב וזוית אונה

  .בכפוף לאישור מוקדם של רש"ת 5Wבעוצמה של  (IP/POE)רמקולי תקרה מוגברים  .4.13.5

  .בכפוף לאישור מוקדם של רש"ת 15Wל בעוצמה ש (IP/POE)רמקולי שופר מוגברים  .4.13.6

 

 תכנון פרישה .5

  תכנון פרישה -  1מוסף ראה 
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  כמויות יכתב .6

   - כמויות לפי אזורים  ריכוזי
  

  נתב"ג 1לשדרוג ציוד מרכזי למערכת כריזה תפעולית  בטרמינל  כמויותריכוז  - א' 2מוסף ראה 
  נתב"ג 3ה תפעולית  בטרמינל לשדרוג ציוד מרכזי למערכת כריזכמויות ריכוז  - ב' 2מוסף ראה 

  
   – מסכם כמויות כתב

  
 לטופס הזמנת ההצעות 1-ו'ראה נספח 

   
   תשתיות

גוריון. -ע"ש דוד בן התעופה לשדהמפרט התשתיות הפסיביות ל בהתאםתשתיות יבוצעו  .6.1

  מובהר בזאת כי כל כבילת הנחושת מחדרי/ריכוזי התקשורת ליחידות הקצה של המערכת

סיומם וגישורם של הכבלים בקצוות שבשטח ובחדרי/ריכוזי מין, הינם באחריות המז

התקשורת וככל שיידרש להפעלה תקינה ומלאה של המערכת על פי הנחיות רש"ת 

  והמתכנן, הינם באחריות המציע.

תעלות התקשורת להובלת הכבילה מחדרי/ריכוזי התקשורת והציוד ליחידות הקצה, כמו  .6.2

כוזי התקשורת וחדרי/ריכוזי ציוד הינם חלק מתשתית גם הכבילה האופטית בין חדרי/רי

 ).  CFEהתקשורת הפסיבית שבאחריות המזמין (

  כמינימום: שיסופקו על ידי המציע יכללותשתיות  .6.3

   )”25(רוחב חיצוני  ”19מסדי  .6.3.1

  פנלי גישור וניתוב  .6.3.2

 פנלים עיוורים .6.3.3

  כבלי גישור .6.3.4

  פסי שקעים עם תצוגת עומסים. .6.3.5

לפי  CAT-6A/7/7A, STP  תקןל בהתאם8W , AWG22/2תקשורת אחודה יהיו  יכבל .6.4

. סימון הכבלים יבוצע HFFR, מעטה הכבל יהיה מסוג GIGAהיישום מסדרת כבלי 

  באמצעות מדבקות מתלפפות ושרוולים מתכווצים.

, יהיו ועבור תחנות עבודה Patch Panel-לשל מערכת הכריזה,  CAT-6A/7/7Aמגשרי  .6.5

מסוככים  RJ-45יבוצעו ע"י מחברי ו לאינטרקום)(שונה מהצבע שמוקצה  בצבע ירוק

 CAT-6A/7/7Aועטויים מגפונים צבעוניים. הכבל יהיה מסוכך, מותאם לכל דרישות תקן 

  ככל שיידרש. 

  :19"לציוד עם מסילות התקנה בתצורת מסדים ייעודיים  .6.6

או ש"ע באישור    APC /  Knurr / Rittalמתוצרת כדוגמת  ,44Uאו  42Uגובה  .6.6.1

  רש"ת.
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  מ"מ.  1000ועומקו ) ”25(מ"מ  800רוחב המסד יהיה  .6.6.2

 19) לציוד ברוחב "T-Nutהמסד יכלול מסילות התקנה מחורצות ניתנות להזזה ( .6.6.3

  וטבעות להעברת כבילה, רגליות פטריות קבועות וגלגלים נשלפים.  Uכולל סימון 

כנפית, בחירור -דלת קדמית תהיה עשויה מתכת מחוררת. דלת אחורית תהיה דו .6.6.4

ועם נעילת בריחים עליונים ותחתונים. כל הדלתות יהיו עם פינים  60%ל לפחות ש

  נק' נעילה.  4) בעל masterנשלפים בדלתות ומפתח צילינדר ייחודי (

המסד יכיל קיט חיבור לארון סמוך וטבעות תמיכה אחוריות להעברת כבלי גישור  .6.6.5

, או אחר Graphite Black  RAL-9011. צבע הארונות יהיה Zero Uותליית פסי 

  .באישור המזמין

  ק"ג כולל לתנועה על גלגלי המסד.  750עומס פנימי נדרש  .6.6.6

 25תעלות קדמיות ותעלות אחוריות במסד תותקנה בשני הצדדים בעומק של  .6.6.7

ס"מ. המסד יכלול מדפים קבועים, מדפים נשלפים, פנלים עיוורים ומגירות שירות 

  ככל שיידרש. 

  ים לפינוי חום עם תרמוסטט. בתקרת המסד יותקנו מאוורר .6.6.8

) אליהם יחוברו Patch Panelבחלקו העליון של המסד יותקנו לוחות ייצוג וגישור ( .6.6.9

 אמצעי הקצה מהשטח .

מסוככים,  RJ-45מבואות לכבלי  24/48לכבילת  8W Patch Panelפנל ניתוב  כל .6.6.10

  ככל שיידרש. CAT-6A/7/7Aמותאם לעמידה בתקן  יהיה

תון) של כל לוח ייצוג וגישור וככל שיידרש, יותקן פנל שערות (עליון ותח צדיומשני  .6.6.11

 3הפנל יהיה בעל פתח שערות רציף בגובה   1RUאיכותי לניתוב מגשרים  בגובה  

  ס"מ .

שדות (מאמ"תים  2להצגת עומסים, הכוללים  LCDפסי שקעי חשמל עם תצוגות  .6.6.12

צהו תקע מסוג מ' ובק 15שקעי כח כ"א, כבל פנדל באורך עד  6/12נפרדים) של 

CEE16A/32A  ואפשרות ביצועReset.  

כבלי הזנת חשמל עבור שרתים ומתגים יכללו מחברים יצוקים. הכבלים יהיו  .6.6.13

  מסומנים בשני הקצוות.

 בתחתית המסד יסופק פס הארקה תקני מנחושת. .6.6.14

מסדים להארקת מבנה או להארקת לוח חשמל עם כבל הארקה  תביצוע הארק .6.6.15

 ממ"ר. 16בחתך 

  .ESD-יותקן מחבר הכולל רצועת יד ל בצד המסד .6.6.16

 בצבע הארון. Blank Panelsבכל מרווח פנוי יותקנו פנלים עיוורים  .6.6.17
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 כל חיבורי החשמל למסדים יהיו עם הגנות כנגד ברקים וקפיצות מתח. .6.6.18

 (KVM) מחשבהפעלת ת ויחיד ויותקנו מערכת יסופקוהבחדרי שרתים של  .6.6.19

 לניהול שרתים מקומי. ,LCD 17” TFT עם צגי  ,1Uבגובה  ,נשלפות

  עם יציאת מגע יבש להתרעה. IP65חיישני טמפרטורה  2המסדים יכללו  .6.6.20

ניתוב כבילה יבוצע ע"י תעלות מתכת מגולוונת כולל מכסה, קידוחים , חיתוכים וכיפופים  .6.7

נדרשים, אביזרי מעבר ,פינות ,פיצול וסיומות ו/או תעלות רשת ע"ג תקרה/קיר/רצפה כולל 

  רה/ רצפה בכל מטר אורך וחיבורי הקצוות באמצעות אביזר היצרן. חיזוק  לקיר/ תק

  תקניות יבוצעו כולל חיזוקים סופיים ואביזרים נדרשים ומכסה. PVCתעלות  .6.8

מחומר טרמופולי עמיד  MCTבמקרה של מעבר בקירות יבוצע איטום כנגד אש באמצעות  .6.9

  באש.

עם סיכוך כפול  IEC 61034ן כל הכבלים יהיו נטולי הלוגנים ומעכבי בעירה תואמים לתק .6.10

  וסיכוך רשת למוליכים .

  .ISO/IEC – 11801למגשרים יעמדו בתקן  RJ 45מחברים יצוקים  .6.11

צע ע"י כבל רב גידי מסוכך, גמיש, מעטה תבובמידה ותידרש,  ,RS232 / RS485תקשורת  .6.12

 ,IEC-60332-1/3,  473. תואם תקן ישראלי AWG22, מוליכים שזורים  PVCחיצוני 

IEC-61034, IEC-60754-1/2 . 

 
  

 היבטי אחזקה ותמיכה  .7

 ,רכיבים כך ובתוך ההתקשרות נשוא המערכות לכל כוללת אחריות תהיה הזוכה לספק .7.1

 כל של ותקינה מלאה לפעילות שיידרש וכל הכול  תוכנה שדרוגי  תקלות תיקון, כיוונים

סופקו בעבר על , כולל אמצעי הקצה (רמקולים וכבילה) המחוברים למערכות, שהמערכות

 .ידי אחרים

בכוונת המזמין להחליף את הרמקולים הקיימים במהלך השנים הבאות בהתאם לשיקולי  .7.2

וזמינות. החלפת רמקולים תבוצע על פי הנחיית המזמין על ידי הקבלן הזוכה ,הן כשירות 

בתקופת ההתקשרות לאספקה והתקנה והן בתקופת ההתקשרות לאחזקה, בכפוף 

 בכתב הכמויות. למחירים המוצעים

התשלום בגין החלפת הרמקולים יהיה בהתאם לתנאי התשלום של רש"ת המוגדרים  .7.3

ואילך,  תחילת העבודההחל מיום  ,עלות החלפת רמקולים כנ"ללהתקשרות זו. עם זאת, 

אם יהיו) לצורך חישוב עלות  –תוסף לעלויות הרכישה הראשונית (והרחבות אחרות 

 אילך. האחזקה החל מהשנה השלישית ו



 

18  
 

ובמתקני   ג"בנתב אלקטרוניקה קשר טכנאי ידי על תבוצע שוטף באופן המערכות אחזקת .7.4

 .הזוכה הספק של בתמיכה  הספק ידי על ויוסמכו שיודרכורש"ת אחרים, 

, האחריות תקופת למשך נוסף תשלום ללא ,ותמיכה תחזוקה שירותי תכלול האחריות .7.5

 .להלן כמפורט ואחזקה שרות להסכם בהתאם

 :יהיו והאחזקה השרות ריעיק .7.6

 תקלות איתור לצורך ת"רש של טלפוניות שרות לקריאות להיענות הספק התחייבות .7.6.1

 ת"רש באתרי ושרות מרחוק תמיכה במתכונת, מספקים פתרונות ומתן במערכת

 - מ"הר התיקון בזמני לעמידה לנדרש בהתאם

ירי באחד ולפחות אזור קרקעי או אזור או המשביתה תקלה של במקרה .7.6.1.1

 .הקריאה קבלת מעת שעות  4 תוך לתיקון הספק יתחייב, נתב"גב הטרמינלים

של תקלה באתר רש"ת אחר, המשביתה כריזה במסלול נוסעים או במקרה  .7.6.1.2

  8 תוך לתיקון הספק יתחייבבאזור תפעולי קריטי, כפי שיוגדר על ידי רש"ת, 

 .הקריאה קבלת מעת שעות

 יתחייב יותר מקו רמקולים אחדאזור בעל  המשביתה חלקית  תקלה של במקרה .7.6.1.3

 .הקריאה קבלת מעת אחד עבודה יום תוך לתיקון הספק

קו רמקולים אחד (מגבר, עמדת כריזה, חיישן  משביתהה  תקלה של במקרה .7.6.1.4

 .הקריאה קבלת מעת עבודה ימי שני תוך לתיקון הספק יתחייב וכד'), 

 יתחייב (מגבר גיבוי וכד') המערכתמ חלק משביתה שאינה תקלה של במקרה .7.6.1.5

 .הקריאה קבלת מעת עבודה ימי שלושה תוך לתיקון הספק

 הספק יתחייב ,ל"מחו מיוחדים חילוף חלקי להזמין נדרש בהם תיקונים עבור .7.6.1.6

 התיקון להשלמת עד ,זה בסעיף המצוינים הזמן פרקי תוך זמני תיקון לבצע

 מתאריך שבועיים על עולה שאינו זמן פרק תוך לקדמותו המצב והחזרת הקבוע

 .הקריאה קבלת

 שאינו רכיב כל להחלפת הספק של אחריות תכלול ואחזקה לשירות הספק התחייבות .7.6.2

 החזרה לצורך, אחרת מראש ת"רש אישרה אם אלא, ומקורי חדש תקין ברכיב תקין

 .מיטבית לפעילות המערכת והחזרת התיקון לסיום עד לפעולה המערכת של זמנית

 סבירים בלתי טבע מנזקי או, בשוגג או במזיד, מפגיעה כתוצאה נגרמה והתקלה במידה .7.6.3

 מראש אישור ויבקש הנזק מהות על ת"לרש הספק יודיע, האחריות בתכולת שאינם

 .התיקון בגין ת"רש חיוב כנגד התיקון לביצוע

 מוסכם תעריף י"עפ, ת"רש אישור לאחר, יבוצע האחריות בתכולת שאינה תקלה תיקון .7.6.4

 שיצורף עיקריים חילוף לחלקי הספק מחירון, ודלצי הכמויות כתב מחירי על המבוסס
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 הנחוצים הספק עובדי של עבודה שעות ומחירון, ממנה נפרד בלתי חלק ויהווה להצעה

 .ר"מנה/ט"משהב תעריפי י"עפ המקצועי לדירוגם בהתאם התיקון לביצוע

 :והשרות האחזקה מהסכם כחלק תוכנה שדרוגי .7.6.5

, תוכנה שדרוגי הספק יישם הוהאחזק השרות והסכם האחריות תקופת במהלך .7.6.5.1

 ת"לרש שסיפקהכריזה  מערכות בכל, המערכת יצרן ידי על ויופצו שיפותחו ככל

 .זה מפרט נשוא ההתקשרות במסגרת

 .נוסף תשלום ללא יהיו התכנה שדרוגי ויישום אספקת .7.6.5.2

 ת"רש רשאית ,המחשוב ציוד של שדרוג יידרש התוכנה שדרוג ולצורך במידה .7.6.5.3

 יהיה שיירכש שהציוד ובלבד הספק דרך שלא המחשוב ציוד שדרוגי את לבצע

 .הספק שיגדיר ביצועים למאפייני בהתאם

 .התכנה לשדרוג הספק הצעת את לדחות רשאית ת"רש .7.6.5.4

 לצורך ,המערכות יצרני ידי על המומלץ חלפים מלאי ג"בנתב חשבונו על יחזיק הספק .7.7

אלקטרוניקה אי טכנ דיי על שתבוצע') א דרג( והגדרות ִמכלולים ברמת מיידית תחזוקה

 .קשר

 שהעברת כך ,פגומים חלקים להחלפת וִמידי זמין כמאגר ישמש' א לדרג החלפים מלאי .7.8

 .המערכת בכשירות תפגע לא הספק בחצרי לתיקון כלשהוא מכלול

 הסכם תקופת במהלך המערכות אחת לתיקון שישמש זה חלפים ממלאי מכלול/חלק כל .7.9

 .התקול מכלול/החלק קבלת כנגד ,תשלום ללא הספק ידי על יוחלף ,והאחזקה השרות

 

 ותיעוד בדיקות ,סימון ,הדרכה היבטי .8

  

 - הדרכה

 הדרוש ככל, התעופה שדות ברשות המוסמכים הגורמים את להדריך אחראי יהיה הספק .8.1

 .ותחזוקתה המערכת לתפעול

 .ספקה באחריות יהיו' וכו מחיקים לוחות, מקרנים, הדרכה חוברות כולל, ההדרכה עזרי כל .8.2

 לאישור הספק ידי על יועברו מפורט) סילבוס( לימודים ותכנית ז"לו כולל ההדרכה תכניות כל .8.3

 .ת"רש של מוקדם

 הסמכה תעודות הנדרשים בקריטריונים שיעמדו בהדרכות למשתתפים ינפיק הספק .8.4

 .היצרנים ידי על המאושרות
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 אחר הדרכה תקןבמ אובמתחם רש"ת אחר בו תותקן מערכת, , נתב"גב יתקיימו ההדרכות .8.5

 וניסיון ידע הקניית על דגש מתן תוך, ת"רש ידי על ויאושר הספק ידי על שיוצע

 .(Hands-on experience) הותקנו/שהותקנה מערכות/במערכת

הזכייה במכרז, תבוצענה מאחר והטמעת המערכת תבוצע בשלבים שייקבעו מראש לאחר  .8.6

 הדרכות בתום כל שלב.

 הדרכה סבבי שני – הפעלה להיבטי הדרכה סבבי שלושה ימויתקי שלב בהטמעת המערכת בכל .8.7

 להדריך המיועדים, הפעלה בהיבטי מערכות למנהלי משלים הדרכה סבב ועוד למפעילים

 כ בממוצע ישתתפו הדרכה סבב בכל) Train the trainer –מדריכים  הדרכת( נוספים מפעילים

 .מודרכים 7 -

 היבטי גם שתכלול, טכנית הדרכה סבבי בעהאר יערכו בשלב הראשון ההתקנה סיום לפני .8.8

 שוטפת אחזקה לביצוע טכנאים להכשרת סבבים שלושה -אלקטרוניקה קשר  לטכנאי ,תפעול

 הדרכה סבב בכל. מערכת מנהלי להדרכת נוסף וסבב') א דרג( והגדרות מכלולים ברמת

 .מודרכים 7 -כ ישתתפו

 למפעילים נוספים תפעולית הדרכה ביסב שני הספק יקיים בכל שלב נוסף ההתקנה סיום לפני .8.9

 .אלקטרוניקה קשר לטכנאי, ויידרש במידה, טכני וסבב באתר

 

 - סימון

 אלה רכיבים יסמן זהה סימון. מזהה בשילוט יסומן במערכת הציוד מפרטי אחד כל .8.10

 .העבודה בתום הספק י"ע שיוגשו העדות בתכניות

 -יכלול סימון .8.11

 .במערכת סידורי’ מס .8.11.1

 .המוצר שם .8.11.2

 .יצרן / הספק של טלוגיק’ מס .8.11.3

 :מ"כר הכבלים כל קצות יסומנו ההתקנות במסגרת .8.12

 ,בהדפסה נמחק ובלתי קבוע בסימון קצותיהם בשני, לחוד יסומנו צמה או כבל כל .8.12.1

 .מתכווץ שרוול או, הטבעה, צריבה

 .הקצוות מיקום ואת, צמה/הכבל תפקיד, במערכת סידורי’ מס ציון יכלול הסימון .8.12.2

 צורת את הכוללת מפורטת תכנית י"עפ, ת"רש עם בתאום יעשו ימוןוהס השילוט פרטי כל .8.13

 .ת"רש לאישור הספק י"ע שתוגש, ומיקומם הסימונים
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 -בדיקות

 תערכנה הספק י"ע והרצתה הפעלתה, בנפרד מהשלבים אחד בכל המערכת התקנת סיום עם .8.14

 .המפרט לדרישות והתאמתה תקינותה לוודא מנת על למערכת קבלה בדיקות

כניות בדיקות שאישורן על ידי המזמין הינו תנאי להתחלת/המשך עביר תיזוכה ספק הה .8.15

 עבודה ו/או תשלום.

 :עיקריים מסמכים שלושה י"עפ יקבעו ומהלכן הקבלה בדיקות מהות .8.16

  (Acceptance Test Procedure�ATP).קבלה בדיקותתהליכי  ריכוז .8.16.1

  (STD – System Test Description).הבדיקות מפרטיריכוז  .8.16.2

  (ATR – Acceptance Test Report).הבדיקות ח"דו .8.16.3

 STD-, והבדיקות מהות לגבי מדויקות הגדרות שיכלול ATPהספק יגיש לאישור רש"ת  .8.17

 .הנדרש ד"הצב וסוג נדרשים ביצוע מדדי, רישומן, ביצוען שיטת אתשיפרט 

 :הבאים הנושאים את לפחות תכלול הבדיקות רשימת .8.18

 - חזותיות בדיקות .8.18.1

 - במפרטים עמידה / לוגיותטכנו בדיקות .8.18.2

 שנדרשו הפונקציונליות האופציות כל מימוש להבטחת בדיקות – תפקוד בדיקות .8.18.3

 . הספק מענה במסגרת שהוצגו או זה מפרט במסגרת

 המיועד המועד לפני שבועות שלושה לפחות ת"רש לאישור יוגשו STD-וה ATP -ה מסמכי .8.19

 .הקבלה לבדיקות

 על, הלאישור ל"הנ המסמכים קבלת יוםמ שבועיים תוך לספק תודיע ת"רש .8.20

 .הנדרשים המדדים או/ו הבדיקות מהות לשינוי הדרישותי על או/ו דחייתם/אישורם

 להשתתף ת"רש נציגי את הספק יזמין, כאמור ת"רש י"ע "להנ המסמכים אישור לאחר .8.21

 .הקבלה בדיקות סדרת את, בהצלחה, בעצמו יבצע שהספק לאחר רק בבדיקות

 כגון הבדיקות לביצוע הנדרשים אמצעים כל את, הבדיקות לצורך, ספקל הספק באחריות .8.22

 '.וכד בדיקה טפסי, עזר ומכשירי אביזריד) "צב( בדיקה ציוד

 שיאשר ת"רש נציג בנוכחות -ATP / STD ה י"עפ כאמור יבוצעו הסופיות הקבלה בדיקות .8.23

 .ותוצאתה הבדיקה ביצוע את טופס כל על בחתימתו

 -ה י"עפ להצלחה שנקבעו במדדים תעמודנה לא, חלקן או כולן, תהבדיקו ותוצאות במידה .8.24

ATP/STD תוצאות הגשת מתאריך יום 14 תוך והערותיה השגותיה על לספק ת"רש תודיע 

  .לאישור הבדיקה
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 המערכת את ויגיש תיקון הנדרש או/ו שנתגלו הליקויים כל לתיקון אחראי יהיה הספק .8.25

 .חוזרות קבלה לבדיקות

, ת"רש י"ע שיאושר ATRבמסגרת  ת"לרש תוגשנה שתוצאותיהן קבלה תבדיקו בתום רק .8.26

  .ימים חודש בת הרצה לתקופת המערכת קבלת על שתעיד, ת"רש י"ע, "קבלה תעודת" תופק

 ,הספק נציגי נוכחות ללא המערכת ביצועי אחרי צמוד מעקב ת"רש תערוך זו תקופה במשך

 .ת"רש י"ע יקראו אם אלא

 המפרט תנאי יתר בכל עמד והספק חיוביות שתוצאותיה תנאיוב זו הרצה תקופת בתום .8.27

 בהתאם הפרויקט סיום על אישור המהווה" גמר תעודת" ת"רש י"ע לקבלן תונפק, והחוזה

 .להתחייבויותיו

 .האחריות תקופת תחילת כיום יחשב "הגמר תעודת“ מסירת מועד .8.28

  – תיעוד

 לכל הטכנית הספרות כל של ומודפסים מקוריים עותקים 3 ת"רש לרשות יעמיד הספק .8.29

  . אתר

 .בדיקות הקבלה לפני ת"לרש יועבר זה מידע

 .להלן כמפורט בלבד אנגלית או בעברית להיות יכול ציוד יצרני של מקורי תיעוד .8.30

 :יכללו הספק ידי על שיועברו והמסמכים הספרות .8.31

 התקנה הוראות .8.31.1

 .הפעלה הוראות .8.31.2

 .אחזקה הוראות .8.31.3

 (Made drawings�As). עדות תכניות .8.31.4

 עניינים תוכן שיכללו ובלבד באנגלית או בעברית להיות יכולים ההתקנה הוראות סמכימ .8.32

 .רכיב לכל הרלוונטיות ההתקנה הוראות ימצאו בו מתאים לחוצץ הפנייה עם בעברית

 :ויכללו בעברית יהיו ההפעלה הוראות מסמכי .8.33

 .ומרכיביה למערכת מפורטות הפעלה הוראות .8.33.1

 הפעלת לתיאור מלבנים ומרשמי הציוד פריׂשת, רכיביה, המערכת של מפורט תיאור .8.33.2

 .ומרכיביה המערכת

 :ויכללו בעברית יהיו האחזקה הוראות מסמכי .8.34

 .בשטח ופריׂשתם מרכיביה כל על המערכת של מפורט תיאור .8.34.1

 שמות, והרזרביים המותקנים המערכת רכיבי כל של מדויק ִקטלוג יכלול הפרוט .8.34.2

 .מיקומם גם כמו, הלהזמנ מזהה ומספר היצרן מספרי, היצרנים
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 .המערכת התקנת תיאור .8.34.3

 בכפוף בעברית או באנגלית( מהרכיבים אחד לכל היצרן של ומפרטים טכנית ספרות .8.34.4

 )."להנ ההתקנה הוראות בסעיף למפורט

 .החילוף חלקי רמת עד המערכת מרכיבי אחד כל של מפורט פעולה תיאור .8.34.5

 מכלולים, כרטיסים / משנה מכלולי, נתיכים( ’א דרג ברמת שוטפת אחזקה הוראות .8.34.6

 '.א לדרג והפעלה תצורה הגדרות רשימת כולל) שלמים

 .תקופתיות בדיקות כולל מונעת אחזקה הוראות .8.34.7

 סימוני פרוט תוך, הבודד סיב/החוט ברמת הכבלים כל של מפורטות חיווט רשימות .8.34.8

 :כולל שונים בחתכים, הקצוות

 ).מרוחק קצה בציון( מיקום .8.34.8.1

 ).ניתוב/ישורוג קצוות מיקום בציון( כבל .8.34.8.2

 :הכוללות ל"הנ ברמה הכבלים כל של חיווט תכניות .8.35

 .בשטח פריׂשתם י"עפ וחיווט כבלים תכניות .8.35.1

 תפקוד י"עפ המערכת בכל והסיבים הכבלים מהלך המתארת פונקציונלית תכנית .8.35.2

 .ההתקנה מנקודות אחת בכל נדרש

 כל על המערכת של תייהאמ המצב את נאמנה ישקפו, באנגלית או בעברית, העדות תכניות .8.36

 בתוכנה משורטטים, מגנטית במדיה גם בסיום בכל שלב ת"לרש וימסרו יעודכנו ,רכיביה

 .ת"רש י"ע שתאושר

 :יכללו העדות תכניות .8.37

 .המערכת רכיבי של מכניים שרטוטים .8.37.1

 .ומפורט מלא ציוד פריׂשת מרשם .8.37.2

 .וכבילה צנרת, תשתית שרטוטי .8.37.3

 .וחיווט ציוד ריכוז טבלאות .8.37.4

 .מפורט ביםורכי קצוות סימון .8.37.5

  

 ומימוש יישום מענה למפרט, היבטי – שונות .9

 יועדפו ההצעות הזמנת טופס או/ו החוזה להנחיות הטכני המפרט הנחיות בין סתירה בכל .9.1

 .החוזה הנחיות
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הטכניות דרישות החובה לעמידה במענה מורכב בין השאר מהמענה לדרישות המפרט הטכני  .9.2

  ת חובה מאידך. ומענה לדרישות הטכניות שאינן דרישו ,מחד

המציע נדרש להגיש את המענה הטכני כחלק ממסמכי המענה למכרז כאשר כל אחד מעמודי 

 המענה ממוספר בצורה עוקבת ורציפה, כולל תוכן עניינים מפורט.

ה' לטופס הזמנת נספח בהתאם ובנוסף לתוכן העניינים של המענה, יכילו טבלאות התאימות ( .9.3

טופס  " – 1-",     ונספח ה'החובה הטכניות ולמתן ציון האיכות ופס מענה לדרישות"ט -ההצעות  

), הסברים מפורטים על יכולות המערכת "מענה לדרישות החובה הטכניות ולמתן ציון האיכות

 ,המוצעת לפי כל סעיף דרישה, והפניות מדויקות לתמיכה בהצהרות המציע בחומר הטכני

כי ההפניות צריכות להיות מדויקות  הכלול כאמור בעמודי המענה הממוספרים. מודגש

 . ודירוג המענה יהיה בהתאם הפניות כלליות לא יתקבלו –לסעיף/פסקה בעמוד ספציפי 

 ,מידיה וקיבל במידה, התעופה שדות לרשות להחזיר יתחייב הספק - לקדמותו המצב השבת .9.4

 .לידיו שהתקבל כפי תקין במצב, הפרויקט מימוש במסגרת שנמסרו ומתקן ציוד כל

 :אספקה מועדי .9.5

 הכמויות בכתב המפורטות המערכות את ולהתקין לספק יתחייב הזוכה הספק .9.5.1

 .ת"מרש ההזמנה קבלת מיום קלנדריים חודשים 3 תוך מיידית לאספקה

 האספקה תבוצע ההתקשרות תקופת במהלך עתידית הזמנה בכל כי יתחייב הספק .9.5.2

 .ההזמנה קבלת מעת קלנדריים ימים  45 תוך וההתקנה

 .ובחוזה ההצעות הזמנת בטופס כמפורט קנסות יושתו האספקה מזמני יגהחר על .9.5.3

 עובדי הקבלן יחויבו באישור עבודה בגובה בתוקף. .9.6

 גנט הפרויקט: .9.7

בפורמט הספק הזוכה יתחייב לייצר תרשים גנט עם לוחות זמנים מפורטים לפרויקט,  .9.7.1

 . מיקרוסופט פרוג'קט

ות השונות ואת תתי הפעילויות על הגנט לכלול (לכל הפחות) את פירוט הפעילוי .9.7.2

שיתבצעו במהלך הפרויקט, את משך הזמן שתארך כל פעילות / תת פעילות, את 

המועד המתוכנן לתחילת הפעילות ולסיומה, וכן תלות וקשרים בין פעילויות / תתי 

פעילויות שונות בפרויקט (כגון פעילויות אשר חייבות להתחיל רק לאחר שפעילויות 

 , וכד').אחרות מסתיימות

ספק יתחייב לעדכן באופן שוטף את התרשים ולהעביר את העדכונים לידי רש"ת ה .9.7.3

 אחת לשבוע ו/או בכל מועד אחר שיתבקש.

יקט, על פי מדרג של בהתקדמות הפרו יגורים וכשליםפ הספק יתחייב לפצות את רש"ת בגין .9.8

 כמפורט להלן:פיצויים 
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לפי גנט המציע  ,של השבוע השלישי בפיגורפיצוי כספי החל מהיום הראשון  –פיגור בביצוע  .9.8.1

  על כל יום של פיגור נוסף. 0.25% – שיוגש במסגרת המענה למפרט

   –השבתת כריזה מעבר לזמן המתוכנן ומאושר  –כשל בביצוע  .9.8.2

כחלק  –אולמות מרכזיים (כיכר, איסוף כבודה, מקבלי הפנים, בידוק, שחקים)  .9.8.2.1

  .0.5% –ל יום של השבתה יחסי מסכום הזמנת העבודה, פיצוי כספי לכ

כחלק יחסי מסכום  –מתחמים משניים (שדרה, שלוחה בודדת, מיון, שירותים)  .9.8.2.2

 – כמוגדר במפרט הטכני –הזמנת העבודה, פיצוי כספי לכל יום של השבתה 

0.3%.  

  מסכום ההזמנה.  20%עד  –גבול פיצוי מרבי לכלל מתחמי נתב"ג  .9.8.3
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