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  מבוא

התקנה,יישום מסמך זה מפרט את דרישות לאספקת אמצעי תצוגה בטכנולוגיות שונות כולל אמצעי 
  אינטגרצית ותחזוקת התצוגות בהתאם לדרישות .

  .יבוצעו בכל אתרי רש"תהנדרשות על פי מפרט הטכני וכל שאר העבודות ות אספק
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  מוקדמות -תנאים כללים  – 00פרק 

  

  תיאור העבודה  00.01

אספקת אמצעי תצוגה בטכנולוגיות שונות כולל אמצעי  העבודה בהתקשרות מסגרת זה כוללת

בנמל תעופה בן גוריון ושדות  התקנה,יישום אינטגרצית ותחזוקת התצוגות בהתאם לדרישות.

תעופה הפנים ארציים, מעברי הגבול היבשתיים, מתקני הבקרה והניווט על כל שטחיהם, בנייניהם 

ומתקניהם וכל המתקנים האחרים שבאחזקת רשות שדות התעופה כולם ו/או מי מהם (להלן 

  רש"ת).

תבוצענה בהתאם ללוח זמנים על פי החלטת המנהל ו/או המפקח ובכפוף לתקופת העבודות 

  הביצוע.

  האתרים 00.02

  אתר משמעותו:  כל מתקני רשות שדות התעופה.

  מניעת הפרעות ותיאום עם נציגי המזמין באתר 00.03

, כי העבודה תתבצע מידי פעם גם במבנים מאוכלסים, אשר יהיו ספקמובא בזאת לידיעת ה

  ביצוע העבודה.פעילים במהלך 

לבצע את עבודתו תוך התחשבות  ספקבנוסף לאמור בחוזה ובמפרט הכללי, מתחייב ה

  סדירים מכסימלית בדרכי העבודה הסדירה המתנהלת באתר העבודה, הפעילות והחיים

, תוך וא/מתנהלים במקום, ויעשה מיטב יכולתו על מנת למנוע תקלות והפרעות מכל סוג ו 

  לא עם נציגי האתר כפי שיורה לו המנהל ו/או המפקח.תיאום ושיתוף פעולה מ

להימנע מכל פנייה או דרישה לאנשי המזמין, למעט נציגי המנהל ו/או המפקח ספק על ה

ולקבל הוראות מקצועיות הנוגעות לעבודה והיקפה מכל  ספקכאמור. אין באמור כדי להתיר ל

  גורם שהוא, למעט המנהל ו/או בא כוחו המוסמך.

לקחת בחשבון שבמהלך עבודתו קיימת אפשרות שיעבדו במקביל באתר  ספקל הכמו כן, ע

  העבודה קבלנים אחרים מטעם המזמין.

לשתף פעולה עם הגורמים האחרים הנ"ל ולאפשר להם לבצע את עבודתם ללא כל ספק על ה

  הפרעה.

לא כספית ולא  –בכל תמורה  ספק, לא יזוכה הספקעבור יישום ההתחייבויות הנ"ל על ידי ה

  בהארכת תקופת הביצוע.

 אחריות למתקנים קיימים 00.04

יהיה אחראי לשלמות המבנים, המתקנים והתשתיות הקיימים ויתקן  על חשבונו כל נזק  ספקה

, על ספקשייגרם להם כתוצאה מביצוע העבודה. עם גילוי הפרעה למהלך החופשי של עבודות ה

  הוראות לאופן הטיפול. להודיע מיד למפקח ולקבל ספקה

מצהיר בזה שהוא משחרר את המזמין מכל אחריות לנזק שיגרם ומתחייב לתקן את  ספקה

הנזקים על חשבונו, באחריותו, לשביעות רצונו של המפקח, ולשאת בכל ההוצאות, הן הישירות 

  והן העקיפות שייגרמו כתוצאה מהנזקים הנ"ל.
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  תנועה בשטח האתר  00.05

בשטח האתר (כמו כבישים ושבילים) אל מקום העבודה וממנו יתואמו ביוזמת  –נתיבי תנועה 

  ובאחריותו עם נציג האתר, והמנהל. ספקה  

  ועובדיו. ספקהחלים על הנהגים בשדות התעופה, חלים גם על ה –חוקי תנועה 

רי שדות ועובדיו יהיו בהתאם להוראות הקיימות בשע ספקכניסה ויציאה של כלי רכב של ה

  התעופה. 

  סילוק פסולת  00.06

, על חשבונו ואחריותו אל מחוץ לאתר העבודה, ספקסילוק פסולת מכל סוג שהוא ייעשה ע"י ה  

למקום שפך מאושר ע"י הרשויות והגורמים השונים הקשורים בכך, לרבות המשרד לאיכות   

  הסביבה.  

כל הפסולת המיועדת לסילוק תרוכז במקומות אשר בהם לא תפריע לפעילות הסדירה   

באתר ובמבנים הסמוכים ותסולק בסיום כל יום עבודה. הנ"ל לגבי כלי עבודה וציוד המתנהלת 

  מכני.

  שהות באתר  00.07

ועובדיו באתר בשעת הלילה  ספקלמען הסר ספק, מודגש, כי לא תותר שהות או לינה של ה

  עבר לשעות העבודה.ומ

  התארגנות בשטח  00.08

לקבל מהמנהל ו/או המפקח אישור מראש למיקום החומרים, הציוד וצורת  ספקעל ה

  התארגנותו בשטח.

דרוש אישור של מינהל האתר באמצעות  ציוד וכלים, למקומות החסנת, ספקלתשומת לב ה

  המנהל ו/או המפקח.

לרבות דרכי גישה ונקודת פריקה, יקבעו ע"י מנהלת מקומות אלה, מיקום כלים שונים וכיו"ב 

מתחייב לציית לקביעות אלה ולעבוד בהתאם. אין רשות שדות התעופה אחראית  ספקהאתר, ה

  .ספקמשל ה ציוד וחומריםלנזק או גניבת 

  הזמנת עבודה   00.09

  כללי   .א

  לכל עבודה תונפק "הזמנת עבודה" , אשר תכלול את הפרטים הבאים : 

  העבודה.שם  )1

 אתר העבודה. )2

 כתב כמויות/היקף תקציבי.  )3

  תקופת ביצוע. )4

  קצב ההזמנות  .ב

למען הסר ספק, מודגש בזאת, שהסכם זה הינו ליצירת מסגרת התקשורתית בלבד. אין 

  המזמין מתחייב לבצע עבודה בכל סכום שהוא ובכל זמן שהוא.
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  רציפות בביצוע עבודה  .ג

אלא אם יהיה צורך בכך, עקב מהלכי כל העבודות יבוצעו ברציפות וללא הפסקות, 

  ביצוע, דרישות המפרטים או הנחיות המפקח. מלבד הפסקות יזומות על ידי הרשות.

  בטיחות וגהות 00.10 

לאחוז בכל האמצעים בכדי לשמור על תנאי הבטיחות של כל העובדים וצד ג', כנדרש  ספקעל ה

בתקנות הממשלתיות ובהוראות חוק אחרות, לרבות תקנות הבטיחות של רשות שדות התעופה 

  ועל פי נספח הבטיחות, המצ"ב  לחוזה.

גרועים, או  , במידה וזו נעשית בתנאים בטיחותייםספקהמזמין רשאי להפסיק את עבודתו של ה

מנהל ו/או המפקח  משחרר את ספקלא מתאימים לדרישות הרשויות ו/או לדרישות המנהל. ה

מכל אחריות עבור נזקים אשר ייגרמו למבנה ו/או לעובדים ו/או לאדם כלשהו, הכל בהתאם 

   למפורט בהסכם הכללי.

  תנועה בשטח נתב"ג ואתרי רש"ת 00.11 

  רש"ת תוגבל לאתר העבודה בלבד.  בתחום נתב"ג ואתרי ספקתנועתו של ה

נתיבי תנועה בשטח נתב"ג ואתרי רש"ת אל מקום העבודה וממנו, יתואמו עם מנהלת נתב"ג 

  ו/או מנהלת האתר בו מבוצעת העבודה הן לצרכי ציוד, חומרי בניין וחומרים אחרים, 

ם בגלגלים תנועה תבוצע אך ורק באמצעות כלי רכב המצוידי –הן לצרכי כל מטרה אחרת שהיא 

  פניאומאטיים.

ועל חשבונו  ספקכל נזק אשר יגרם לכבישים, מסלולים ו/או למשטחים קיימים יתוקן על ידי ה

  לשביעות רצונו המלאה של המנהל.

  .ספקחוקי התנועה המחמירים החלים על הנהגים בנתב"ג ובאתרי רש"ת השונים חלים גם על ה

ועובדיו יהיו בהתאם להוראות קיימות בנתב"ג  ספקכניסה ויציאה של כלי רכב והולכי רגל של ה

  ובאתרי רש"ת .

מודגש בזאת שמסלולי הנסיעה אל ומאתר העבודה יוכתבו באופן מוחלט על ידי מנהלת נתב"ג 

בודה וכו'. העומנהלת האתר של רש"ת שבו מבוצעת העבודה. הוראה זו מתייחסת גם לאופן 

קות". נסיעה באתרי רש"ת השונים תהיה על פי נסיעה בשטח האווירי בנתב"ג תהיה עם "צ'קל

  הכללים של כל אתר ואתר.

  סמכויות המפקח   00.12

האמור להלן בא להוסיף, אך לא לגרוע או להחליף, את האמור בשאר סעיפי המפרט ו/או 

  החוזה.

המפקח הוא נציגו בשטח של המזמין והוא רשאי לפרש את התוכניות, המפרט הטכני וכתב   א.

הכמויות וכל אי התאמה ו/או אי בהירות לפי מיטב הבנתו. במקרה של סתירה או חילוקי   

דעות תינתן חוות דעת כתובה משותפת של המפקח והמתכנן. חוות דעת או הוראה זו היא 

         סופית ולא ניתן לערעור.

ות המפקח הוא הפוסק הבלעדי לגבי איכותם של חומרים וכן עבודות שבוצעו או צריכ  ב.

  להתבצע.  
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המפקח רשאי להורות על ביצוע העבודה בשלבים שונים, עם הפסקות ביניהם, ללא תוספת   ג.

על החלטתו לקבוע עדיפות של עבודה מסוימת או  ספק. המפקח רשאי להודיע לספקמחיר ל

יהיה חייב לבצע את העבודה בהתאם לסדר  ספקחלק ממנה לגבי עבודות אחרות וה

  המפקח .העדיפויות שנקבע ע"י 

חורג מדרישות  ספקכיצד לבצע עבודה כלשהי אם לדעתו ה ספקהמפקח רשאי להורות ל   ד.

החוזה ו/או המפרט או אם לדעתו נחוץ הדבר, לפי מיטב כללי המקצוע, כדי למנוע נזק   

לחלקי עבודה שכבר בוצעו. כל עבודה שתבוצע לא לפי התוכנית כנ"ל, לא תתקבל והנזק   

  .ספקה והאחריות יחולו על  

  פיקוח וביקורת העבודה  00.13

יאפשר גישה חופשית למתכננים ולמפקח בכל עת ביצוע העבודות בשטח ויסייע בידיהם  ספקה

לרשות המתכננים ספק לבקר את העבודות. במסגרת החוזה וללא תמורה נפרדת, יעמיד ה

  והמפקח את כלי וכוח העבודה שיידרש לשם ביקורת טיב העבודה והחומרים.

  אישורי ציוד חומרים  00.14

המפרט שלהלן מהווה הנחיה מחייבת לגבי סוגי החומרים, האביזרים והציוד המיועדים 

חייב בקבלת אישור לכל חומר ופריט המיועדים לשימוש, גם אם  ספקלשימוש בחוזה זה. ה

  תואם הפריט במדויק את ההגדרה שבמפרט.

ומרים מפורטות , מפרטים מדויקים, יגיש לאישור המנהל רשימות ח ספקבמידה ויידרש, ה

  קטעי קטלוג וכד'. אלמנטים ו/או פעולות מסוימות יאושרו על בסיס הכנת דוגמה באתר. 

                                                                                                                                                                

  הבטחת אספקת חומרים והציוד  00.15

להזמין את החומרים והציוד במועדים מוקדמים  בהתחשב במועדי האספקה של  ספקעל ה

יהיה אחראי לנזקים שייגרמו ספק היצרנים, כדי לא לגרום לפיגורים בלוח הזמנים שייקבע. ה

  לאחרים על ידי שיבוש בלוח הזמנים, בגלל אספקת חומרים וציוד במועדים מאוחרים.

   חומרים פגומים ועבודה לקויה 00.16 

ע"י להחליף תוך זמן מתאים שייקבע  ספקבמהלך ביצוע העבודה יהיה רשאי המפקח להורות ל

שהינם  המפקח את החומרים והמוצרים שאינם מתאימים לנדרש או לדוגמאות מאושרות או

פגומים ולשנות ולתקן כל עבודה לקויה (לרבות הריסה, פירוק וסילוק מהמקום של עבודות 

לבצע ספק ים לתיקון). קביעתו של המפקח אינה ניתנת לערעור ועל השלדעת המפקח אינם ניתנ

  את ההוראות ללא דיחוי ועל חשבונו.

  הרחקת חומרים ומוצרים פסולים 00.17 

לפני הרכבתם וכל חומר או  ספקחומרים ומוצרים ייבדקו באתר על ידי מנהלי העבודה של ה

מהאתר תוך שבוע. כמו כן, יורחקו  ספקמוצר שנמצא בו פגם כלשהו יסומן ויורחק על ידי ה

  מהאתר חומרים ומוצרים, שמכון התקנים או המפקח פסל אותם.

  אישורים חלקיים  00.18

ביצוע כל שלב או חלק העבודות, טעון אישור מוקדם של המפקח בכתב, אולם מוסכם במפורש, 

ם והדין מאחריותו המלאה ובהתאם להסכ ספקכי אישור כזה על ידי המפקח לא ישחרר את ה
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לכל חלק מהעבודה עד לגמר תקופת הבדק. קבלת חלק מהעבודות ע"י המפקח, לא תיגרע 

  לטיב העבודה. ספקמאחריות ה

  

  העברת חומרים וציוד 00.19 

לבדוק את דרכי הגישה שבהן יהיה עליו להעביר את הציוד. במידה שתנאי המקום  ספקעל ה

ידרשו זאת, יהיה עליו להביא את הציוד מפורק לאתר, ארוז כיאות, בצורה שתאפשר הכנסת 

הציוד למקום המיועד. כל הציוד שיובא יוגן בעטיפת ברזנט או פלסטיק להגנה בפני לכלוך 

אחראי לניקיון מוחלט לציוד במשך כל תקופת ההתקנה ועד  יהיה ספקכתוצאה מהעבודות. ה

  לקבלת המתקן על ידי המפקח. לא יועבר ציוד למקום ההתקנה טרם 

שנבדק במקום היצור. לא יועבר ציוד למקום ההתקנה אשר איננו מכוסה וכל פתחיו סגורים 

  ואטומים בפני חדירת אבק, לכלוך וכדומה.

 ספקכבה טרם שנתקבל אישור להעברתו על ידי המפקח. הלא יועבר ציוד מאושר למקום ההר

יוודא את התאמת מידות הפתחים והמעברים להעברת ציודו טרם שיועבר הציוד למקומו 

  המיועד. במידת הצורך יועבר הציוד כשהוא מפורק לחלקיו ויורכב במקום הצבתו.

  ניקיון אתר העבודה 00.20

ו התשתית, וסביבתו מכל פסולת, לכלוך, לנקות את המבנה ו/א ספקבגמר העבודה, על ה

חומרים עודפים, ציוד, אשפה, אדמה, חומרים מיוחדים אחרים וכד', ולמסור את האתר 

  וסביבתו הסמוכה נקיים לשביעות רצונו המלאה של המנהל ו/או המפקח. 

 :צוות הגרפי של הספק חייב לכלול   00.21
  .מעצבים 1

  .)after effectאפטריסטים (מומחים התוכנת  1

   .מומחה בתוכנת תלת מימד 1

  .פירייטינג/ קריאייטיבוק 1

  :חייב לכלול תכנותצוות ה  00.22

    .מנהלי תוכן 1

  .C-narioלתוכנת  מתכנתים  1

  אישורי קונסטרוקטור  00.23

ביא לאישור תכנון ואישור קונסטרוקטור לכל התקנה של לוחות תצוגה העל הספק יהיה ל             
  .   ועל קיר גבס וצגים אשר התקנתם תעשה מהתקרה LEDבטכנלוגית  

הספק  יבצע בדיקת שמישות מתקני התליה אחת לשנתיים ע"י קונסטרוקטור  ,להתקנות אלו

  .מוסמך ויגישם לאישור המנהל/המפקח

   בדיקות טיב 00.24

ועל חשבונו,  ספקע"י מעבדה מוסמכת ו/או מכון התקנים תעשנה באחריותו של ה בדיקות
  במקרים שיידרש ע"י המנהל ו/או המפקח.
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  שעות עבודה באתרי רש"ת 00.25

  שעות העבודה הרגילות במסגרת חוזה/הסכם זה הן:

  .17:00עד   08:00 - ה' מ —בימי א

  (מענה באמצעות טלפון נייד בלבד).  14:00עד   08:00 - בימי ו' וערבי חג מ

  עבודה בתנאים קשים המתנה, הפרעות ו - אופני מדידה מיוחדים   00.26

לא תשולם כל תוספת בגין: המתנה לקבלת אישורי כניסה לעובדים או רכב, המתנה עקב 

  צרכים ביטחוניים או המתנה מכל סוג שתוגדר ע"י המנהל כהמתנה מחויבת מציאות, 

עבודה בשטח רווי תנועת רכבים או אנשים, עבודה בשטח מאוכלס או באולמות עם מספר 

  אנשים רב וכו'.

  על אי עמידה בזמני הביצוע פיצויים מוסכמים 00.27

₪  4000סך של  לא יעלה על  ,אך בכל מקרה ,על כל יום איחור ומצטבר₪  500לאספקה והתקנה: 

  אותה הזמנה.בגין 

אך  ,או לנציגיו ספקמעת מסירת ההודעה ל  ,לכל שעת איחור בהגעה לאתר  העבודה₪  100

  אותה קריאה., בגין ₪ 1000 סך של  לא יעלה עלבכל מקרה 

  

  

  : _________________ספקהוחותמת חתימת 
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  מנהלה  -  1פרק 

 כללי   1.1

") מזמינה בזאת הצעות להשתתפות במכרז מסגרת להתקשרות בחוזה הרשותרשות שדות התעופה (להלן: "

לאספקת אמצעי תצוגה בטכנולוגיות כפי שיפורטו להלן וציוד נלווה  כולל אמצעי התקנה סטנדרטים או 

  תצוגות בהתאם לדרישות . ל אחזקה ואחזקה מונעת ,האינטגרצי, יישום יעודיים,

 אספקה אמצעי תצוגה   1.1.1   

 צגים בגדלים  ובטכנולוגיות שונות .  1.1.1.1
 צגים מיועדים לקירות וידאו .  1.1.1.2
 OLEDמסכים בטכנולוגיות אחרות כמו הולוגרמות, מסכי רשת, מסכים שקופים  1.1.1.3

 וכו'.
 צגים מותאמים לעבודה בתנאי חוץ.  1.1.1.4
 בגדלים ורזולוציות שונות . Ledמסכי בטכנולוגיות    1.1.1.5
  מתקני תליה בהתאם לדרישות.  1.1.1.6

 
כולל ציוד המחשוב ,רישיונות עבור ערוצי תוכן וכל מודול שקיים  C-narioמערכות  1.1.2

 כאופציה בתוכנה.
 יעודי. תכנון,עיצוב ממשקים ותוכן ציוד מחשוב , כוללל  Panel designerפלטפורמת  1.1.2.1

 .  C-narioפיתוח רכיבים לשימוש במערכת  1.1.3

    דרישות המפורטות במכרז זה.   1.1.3.1

המקובלות בענף המחשוב, רשתות נתונים, דרישות תקינה ותקינות כלליות   1.1.3.2
  תצוגה ווידאו בארץ ובעולם.

  המפרט  1.2

  תכולת המפרט 1.2.1

  :בקשה להצעות זו (המפרט) מכילה  .1.2.1.1

  .1פרק מנהלה המסומן כפרק   א.  

  . 2המסומן פרק  מפרטים טכניים  ב.  

  .3פרק המימוש המסומן כפרק ג.  

 .4ד.  טופס הצעת המחיר והנחיות המסומן כפרק 

 הנחיות נוספות 1.2.2
לפני העיון בחלקים אחרים של המפרט, יש לקרוא היטב פרק מנהלה זה אשר   1.2.2.1

  מפרט מספר תנאים כלליים.

אי מתן מענה  ת שלימות המפרט והנספחים שקיבל.אחראי לבדוק א ספקה 1.2.2.2
  לסעיפים ועלול להביא לפסילתו.

מסמכים אחרים בכל מקרה בו יש סתירה בין המפרט לבין הנחיות אחרות ו/או  1.2.2.3
  ולמעט החוזה, גובר המפרט, בכפוף להוראות חקיקה.
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   אישורים מוקדמים 1.3
  

  :הזוכה מתחייב להגיש לאישור מוקדם ספקה     

  האינטגרציה.וכולל תכנון מפורט לגבי מערכות ומעודכנים הציוד מפרטי    1.3.1

 לוחות זמנים לאספקה וביצוע.   1.3.2

 סופית של כל ציוד.רשימה    1.3.3

 מפרטי בדיקות קבלה.   1.3.4

  תיעוד טכני.   1.3.5

 אחריות, אחזקה ושירות   1.4

  פרטי הציוד אותם יספק אם כפרטים בודדים או  לספק הזוכה תהיה אחריות כוללת לכל  1.4.1
 תיקון תקלות, וכל שיידרש לפעילות מלאה. כיול,רכיבים,  לרבותנשוא ההתקשרות כמערכת 

רכיבי הציוד והמערכות שיסופקו   אחריות לתקינותלספק לצרף להצעתו התחיבות  הספקעל ה  1.4.2
   .מוצלחות לאחר בדיקות קבלה וזאת ת”מיום אישור קבלתן על ידי רש ,יםחודש 36למשך 

האחריות תכלול שירותי תחזוקה ותמיכה, ללא תשלום נוסף למשך תקופת האחריות, במסגרת   1.4.3
  שרות ואחזקה שעיקריו:הסכם 

חדשה יציאת כל גרסא  מהדורות חדשות מיד עםוהתקנה שידרוגי תוכנה ,אספקת     1.4.3.1 
לתוכונות המסופקות עם הציוד, כולל תיעוד המסביר את מהות השינויים בגרסא 
   .החדשה (יחסית לגרסא הקודמת) ומתן הדרכה, עד להפעלתן הנאותה ע"י המתפעלים

התחייבות הספק להיענות לקריאות שרות טלפוניות של המזמין לצורך איתור תקלות   1.4.3.2
ה' בין השעות  –במערכת ומתן פתרונות מספקים. שירותי ההיענות יינתנו בימים א' 

  (מענה באמצעות טלפון נייד בלבד). 14:00עד  08:00, יום ו' וערבי חג 17:00 עד  08:00

  במקרה שלהספק יתחייב    1.4.3.3

   –תקלה המשביתה  1.4.3.3.1

  לא עובד. לדבטכנולוגית מסך תצוגה . 1

  בדלפקים לא עובד.צמודים . זוג מוניטורים 2

  . מוניטור בקיר וידאו לא עובד.3

  . שרת של תוכנת הניהול לא עובד.4

  . שרת לא עובד.5

  . תוכנה לא עובדת. 6

 24זמני או קבוע תוך שעות מקבלתה ולמתן פתרון  4התחלת טיפול בקריאה תוך  
 שעות מקבלת הקריאה.

(כלומר לא מופיעה בסדרת התקלות בסעיף במקרה של תקלה שאינה משביתה   1.4.3.4
 72תוך  למתן פיתרון זמני או קבוע  את כלל המערכת יתחייב הספק לתיקון) 1.4.3.3.1

 שעות מקבלת הקריאה.

  שבוע מקבלת הקריאה.בכל מקרה יתחייב הספק לתיקון קבוע תוך     1.4.3.5

  יב לטפל בתקלות באופן רציף עד מתן הפתרון.יהספק יתח                      

ביצוע אחזקה מונעת הנדרשת לציוד כולל בדיקות תקופתיות שיפרטו ע"י הספק כפי    1.4.3.6         
  .3.2.4.4שנדרש בסעיף 
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  :יתחייב להגיש דיווחים ודוחות תקופתייםהספק  1.4.4

  יוגש לאחר כל סיום תקלה ויכיל פירוט התקלה ואופן הטיפול בה. -דו"ח תקלה  1.4.4.1  

  הדו"ח שטופלו, התקלות כל את בתוכו וירכז רבעון כל יופק  -  תקופתי תקלות דו"ח  1.4.4.2

 תיאור הטיפול, מבצע שם סגירה), שעת / יום – פתיחה שעת / (יום טיפול זמני יכיל

 חוזרות. תקלות על דגש לתת יש הפעילות,

  בהם שבוצע הציוד/מערכת את בתוכו וירכז רבעון כל יופק – מונעת אחזקה טיפול דו"ח  1.4.4.3 

 הטיפול. ותאור הציוד של סידורי מס' הטיפול תאריך יכיל הד"וח  . מונעת אחזקה

    ההזמנה, ,סטטוס הנרכש הציוד תיאור את שיכיל שנתי חצי דו"ח – רכישות דו"ח  1.4.4.4  

  אספקה. ותאריך רכישה תאריך

 למשךיתחייב כי יספק תמיכה ותחזוקה בתשלום למערכות המוצעות, באם יידרש,  ספקה  1.4.5
  מתום תקופת האחריות. ,נוספותשנים  3 תקופה בת 

ת. במידה ”יה באמצעות הצוות שיעמיד לשירות רשמתחייב לתת מענה מקצועי לכל סוג ספקה    1.4.6
והסוגיה הנדונה מורכבת ולא ניתן לה מענה באמצעות הצוות של הספק, הספק ייתן גיבוי 

  באמצעות ייעוץ של מומחים מהארץ או מחו"ל שיאושרו ע"י הרשות.

הציוד , את כל הדרוש הסבר לתפעול ת”יהיה אחראי להסביר לגורמים המוסמכים ברש הספק  1.4.7
ת חלפים (ציוד מתכלה ורזרבי) הנדרשים למתן מענה ”ותחזוקתה ולספק לרש /מערכת

  תחזוקתי ראשוני.

התעוד  .3.2כמפורט בסעיף ,מערכת על כל מרכיביה ורכיביההציוד/תיעוד לספק באחריות הספק   1.4.8
 ת ומעודכן באופן שוטף.”מסר לידי רשי

  :תספק לספק הרשות  1.4.9

  תשתיות חשמל  1.4.9.1          

  תשתיות תקשורת.  1.4.9.2

ציוד עזר (במת הרמה) למיתקון וטיפול תקלות במידת הצורך.האחריות לתפעול  1.4.9.3
  עבודה בגובה וכו'  לרבות אישור עבודה למניהם כגון: ספקהינה על ה

מידיה, כל ציוד ומתקן שנמסרו במסגרת מימוש , במידה וקיבל רש"תיתחייב להחזיר ל ספקה  1.4.10
  , במצב תקין כפי שהתקבל לידיו.או התקנת ציוד פרויקט

 
 .רש"תקשר עם נציגי  1.5

אשר ימונו  רש"תעבודתו עם נציגי  הספק הזוכה יתחייב לעמוד במגע רצוף בכל מהלך     1.5.1
 לפיקוח ומעקב על מימוש המערכת והתקדמות הפרויקט.

בכל שלב משלבי העבודה, ולשיתוף  להיות נוכחים  רש"תהספק הזוכה יתחייב לאפשר לנציגי     1.5.2
 פעולה מלא עם הנציגים הנ"ל.

הכשרה וההדרכה על ההספק הזוכה מודע ומאשר כי לפני כל ביצוע עבודה, כולל כלל פעילויות     1.5.3
ועל  ת”רשת ניהול מטעם , יתקיימו ישיבות תכנון, התאמה ואישור מתאימים עם צווותכניהן

  .פי שיקול דעתו של צוות זה
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  פרטי היישום – 2רק פ
     40/42/43מוניטור "      2.1

 40/42/43 " Display size  

LED BacklightPanel type 

16:9 Aspect Ratio 

1920X1080 Native resolution 

8 ms (G to G) Respond time 

PAL Video mode 

1.0 Vpp (nominal, 75Ω ) Video input signal 

Cpmputer- VGA (D-sub) or DP   Inputs 

Video- CVBS, DVI , HDMI   

RJ45, RS232 External control 

Min 700 cd/m²  or better   Brightness typical

H 178°  /  V 178° Viewing Angle

220 VAC ±10%Power requirement

10° -  +40° 
Operating 

Temperature

black Cabinet color

Vesa  mount Mounting

 תאימות עבודה 24/7

Industrial look. Design Remarks 

  

  מותאם לעבודה בתנאי חוץ 4746/מוניטור "    2.2

46/47” Display size 

LED Backlight Panel type 

16:9 Aspect Ratio 

1920X1080 Native resolution 

8 ms (G to G) Respond time 
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PAL Video mode 

1.0 Vpp (nominal, 75Ω ) Video input signal 

DVI , HDMI Inputs 

RJ45 External control 

2000 cd/m² Min or better Brightness typical 

H 178° /  V 178° Viewing Angle 

IP-55 or better with direct sunlight 

capability and protection glass 

Environment 

condition 

-10 +50°C or better  Operating 

Temperature 

Vesa  mount  Mounting 

24/7 Operating Hours 

Landscape; Portrait Support Oriention 

Industrial look. 

 

Design Remarks 

  

  קיר וידיאו 2.3

   מותקנים בצורה אנכית. 55הקיר וידיאו יהיה מורכב מחמישה מוניטורים בגודל מסך של " 2.3.1     

  פיקסל 1920פיקסל גובה  5400רוחב  :רזולוציהמ'.   1.2מ' גובה 3.4רוחב כ   :גודל הקיר

                          55מוניטור  "  2.3.1.1

55” Display size

Direct Led Panel type 

16:9 Aspect Ratio 

1920X1080 Resolution 

12ms or better Respond time 

Pal Video mode 

1.0 Vpp (nominal, 75Ω ) Video input signal 
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Video- CVBS, DVI , HDMI Inputs 

RJ45, RS232 External control 

2.25mm (left /top), 1.25mm (Right/Bottom) Bezel Width  

Min 700 cd/m²  or better   Brightness typical

H 178°  /  V 178° Viewing Angle

Portrait & Landscape Orientation

Vesa  mount  Mounting 

10° -  +40° 
Operating 

Temperature

220 VAC ±10%Power requirement

black Cabinet color

 תאימות עבודה 24/7

  

       הקיימת ברשות. C-narioבקר השליטה והניהול תהיה תוכנת ה  2.3.2     

תואמים עם הנתונים טכניים  NUCאו מספר מתאים של  PCהמוניטורים יחוברו למחשב  2.3.3     

  את דרישות המערכת.

   LSMVPU  דגם  CHIEFלמוניטורים כדוגמת מיוחדים  םמתקניבעזרת המוניטורים יותקנו  2.3.4     

  בקיר הוידאו.המוניטורים   ותחזוקת ההמאפשר התקנ

, כל מסך נדרש להציג את הרזולוציה  PIXEL PERFECTשרשור המסכים יהיה במבנה של   2.3.5  

  המקסימלית , יש להתאים חומרה היודעת לתמוך ברזולוציה שתתקבל.

יש לעשות שימוש בכרטיסי מסך היודעים לתמוך בסה"כ הרזולוציה הנדרשת ולאשר את   2.3.6   

  . C-narioהדגמים מראש מול חברת 

  ) בכמות הנדרשת.Playerיש לספק רישיונות (  2.3.7  

הן בהיבט החומרה והן בהיבט התוכנה ולהציגו  ONLINEיש לתכנן ולכלול מנגנון גיבוי   2.3.8  

  להצעות כולל דיאגרמה מלבנית בליווי הסבר.במסגרת שלב המענה 

  תשתיות כולל כבילה בין חדר התקשורת למיקום קיר הוידאו יסופק ע"י המזמין . שאר   2.3.9    

הכבילה יש לעשות שימוש בכבילה תקנית בלבד באיכות גבוהה . הנ"ל מתייחס לכבילת  

HDMI  \ RS232 HTBT .או כל כבילה אחרת שתידרש  
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)מאיכות גבוהה extender, יש להשתמש במרחיקי אותות (ספקבמידת הצורך, תלוי בתכנון ה   2.3.10

  .מ' 100שתתמוך בהרחקה של לפחות 

יש לבצע התקנה מדוייקת, רש"ת לא תאשר התקנה שאינה מפולסת אנכית ואופקית.  כך גם   2.3.11  

   לגבי מישוריות המסך , לא תתקבלנה זליגות במישור פני המסכים.

יש לתכנן ולייצר פרט אדריכלי בהיקף קיר הווידאו ( מסגרת היקפית דקורטיבית ) . אותה יש    2.3.12   

  לאשר מול רש"ת לפני הביצוע.

  .יש לבצע בדיקת שמישות מתקני התליה אחת לשנתיים ע"י קונסטרוקטור מוסמך     2.3.13

  לדבטכנולוגית מסך תצוגה   2.4

  צבע מלא. - FULL MATRIXתצורה טכנולוגית:   2.4.1

  (פיקסל פיזי בלבד). DIPטכנולוגיה:     2.4.2

  מ"מ.  10רזולוציה נדרשת:     2.4.3

  מטר גובה. 2.4מטר רוחב *  2.4שטח התצוגה :   2.4.4

    ). נא לציין מידע מלא.NICHIA, CREEמוכר ( LED: BRANDסוג     2.4.5

  לפחות. MIL 14גודל צ'יפ מבוקש:    2.4.6 

  ור ובקרה לכל רכיבי המסך השונים.טחייב לכלול ני DBSTAR \ NOVAבקר: תוצרת     2.4.7

  קדמית בלבד. - תחזוקה למסך     2.4.8

  .  IP-68חלקו קדמי של המסך  תקן  - עמידה בתנאים חיצוניים     2.4.9

  .IP-68חלקו האחורי של המסך תקן                                               

  נדרש חיישן לוויסות עוצמת האור בצורה אוטומטית.         2.4.10

  ומעלה. NITS 8500עוצמת הארה נדרשת:  2.4.11

  . TDK , MWספקי כוח: תוצרת   2.4.12

למניעת הפרעה למערכות תקשורת  שנמצאות בשטח  EMCהמסך חייב להיות מאושרי תקן    2.4.13

  נתב"ג.

  .CBנדרש תקן  2.4.14

  יש לצרף דף יצרן טכני מקורי ומפורט של המסך המוצע. 2.4.15

 יש לספק פנל נוסף אשר ישלח, על חשבון הספק,   LEDעם אספקת מסכים בטכנולוגית  2.4.16
לאישור עמידה במפרט הטכני, הבדיקה על חשבון הספק.   תוצאות   DEKRAלמעבדת  

  ללא אישור הנ"ל לא תתקבל המערכת.  הבדיקה יועברו לרש"ת. 

  תוכן ואינטגרציה 2.4.17

  חודשים. 36כולל אחריות לפרק זמן של  C-narioיש לספק ערוץ תוכן   2.4.17.1
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  חודשים. 36כולל אחריות לפרק זמן של  Panel Designerאספקת רישיון    2.4.17.2

המבצע, מותאם לדרישות   ספקעל פי מפרט מומלץ ע"י ה- NUCאספקת מחשב   2.4.17.3

ספקה של מחשב בעל צלעות קירור אותנאי השטח .  ( במידת הצורך  התצוגה

  טמפרטורות גבוהות ).בהמיועד לפעול 

  לצורך תכנון , עיצוב ותכנות ממשק משתמש. יש לקיים פגישה עם נציג רש"ת  2.4.17.4

  לממשק משתמש.    HTMLיש לכלול אפיון, עיצוב ותכנות דף נחיתה מבוסס   2.4.17.5

באמצעות רכיב  C-NARIOלמערכת היודע להתממשק ממשק פיתוח יש לכלול   2.4.17.6

WPF.  

  תכנון וייצור קונסטרוקציה  2.4.18

למסך כולל אישור מהנדס מוסמך כולל חישובים תכנון יסוד בקרקע    2.4.18.1

  סטאטיים.

  תכנון קונסטרוקציה נושאת וקבלת אישור מקדים מרש"ת.  2.4.18.2

  ייצור גלבון וצביעה בתנור של קונסטרוקציה נושאת .  2.4.18.3

  הרכבת קונסטרוקציה באתר כולל אישור קונסטרוקטור בתום ההתקנה.   2.4.18.4 

בדיקת שמישות מתקני התליה אחת לשנתיים ע"י קונסטרוקטור יש לבצע   2.4.18.5

  .מוסמך 
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   מימוש.   3

 בדיקות קבלה  3.1

בדיקות קבלה תערכנה תוכנות והציוד הנדרש לשלמות הפרוייקט  המסכים  אספקת עם סיום   3.1.1
  לדרישות המפרט. הוהתאמ על מנת לוודא תקינות

 לפחות את הנושאים הבאים:רשימת הבדיקות תכלול  3.1.2

 -בדיקות חזותיות 3.1.2.1

 שסופקו,המסכים שלימות    3.1.2.1.1

 איכות המתקבלת.   3.1.2.1.2

 –בדיקות טכנולוגיות / עמידה במפרטים  3.1.2.2

 דרישות חשמליות ואלקטרוניות כלליות.  3.1.2.2.1

של מעבדת  בטכנולוגית לד יש להציג תוצאות הבדיקה ך תצוגהלגבי מס 3.1.2.2.2
DEKRA  .המאמתת כי המסכים שסופקו עומדים במפרט הטכני 

 עמידה בתקנים נדרשים.  3.1.2.2.3

 בדיקות להבטחת כל האופציות הפונקציונליות    שנדרשו  -בדיקות תפקוד 3.1.2.3
 במסגרת מפרט זה.

לספק, לצורך הבדיקות, את כל אמצעים הנדרשים לביצוע הבדיקות כגון  ספקבאחריות ה 3.1.3
 .דיקה וכו'צב"ד, אביזרי ומכשירי עזר, טפסי ב

בדיקות הקבלה יבוצעו עפ"י בנוכחות נציג המזמין שיאשר בחתימתו על כל טופס את ביצוע  3.1.4
  הבדיקה ותוצאתה.

במפרט הטכני במידה ותוצאות הבדיקות, כולן או חלקן, לא תעמודנה במדדים שנקבעו  3.1.5
יום מתאריך הגשת תוצאות הבדיקה  14על השגותיו והערותיו תוך  ספקיודיע המזמין ל

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

  לבדיקות קבלה חוזרות.
  
 

  תיעוד    3.2
 

עותקים מקוריים ומודפסים של כל הספרות הטכנית.  2הספק יעמיד לרשות שדות התעופה  3.2.1
   מידע זה יועבר למזמין לפני בדיקות קבלה.

 בלבד.  עבריתאו  באנגליתתיעוד מקורי של יצרני ציוד יכול להיות 

 על ידי הספק יכללו:הספרות והמסמכים שיועברו  3.2.2

 הוראות הפעלה 3.2.2.1

 .הוראות אחזקה 3.2.2.2

 .(As-Made drawings)תוכניות עדות  3.2.2.3

 יכללו הוראות הפעלה מפורטות. הוראות ההפעלה מסמכי 3.2.3

 .הוראות האחזקהמסמכי  3.2.4

 טכנית ומפרטים של היצרן לכל אחד מהרכיבים.ספרות  3.2.4.1

מפורט של כל אחד מרכיבי המערכת עד רמת המעגלים תיאור פעולה  3.2.4.2

 .האלקטרוניים
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 הוראות אחזקה שוטפת ברמת דרג א' (נתיכים, מכלולי משנה/כרטיסים,  3.2.4.3

 שלמים).מכלולים 

 הוראות אחזקה מונעת כולל בדיקות תקופתיות. 3.2.4.4

ישקפו נאמנה את המצב האמיתי של המערכת על כל  רכיביה  וימסרו למזמין גם  תוכניות העדות .3.2.5.
 במדיה מגנטית, תוכניות העדות יכללו:

 שרטוטים מכאניים של רכיבי המערכת.  .3.2.5.1

 מרשם פריסת ציוד מלא ומפורט.  .3.2.5.2

 ה.שרטוטי תשתית, צנרת וכביל  .3.2.5.3

 סימון קצוות ורכיבים מפורט.  .3.2.5.4

 הדרכה  3.3

שוטף של  תפעול   יכשיר צוות  של אנשי תפעול ותחזוקה של המזמין לרמה שתבטיח  ספקה   3.3.1
 הציוד/מערכת.

יהיה אחראי לאספקת כל העזרים הנדרשים  ספקההדרכות תבוצענה במתקני המזמין וה   3.3.2
 לביצוע ההדרכות.

המערכת,  ההדרכות תכלול את ההיבטים התפעוליים והתחזוקתיים של הציוד/  תוכנית 3.3.3
  מרכיביה, תכונותיה, צורת הפעלתה, נוהלי עבודה ותחזוקה, איתור תקלות וכו'.

 

  פיקוח ותאום 3.4

למערכות הנדרשות יגיש לאישור המזמין  תוך שבועיים מיום מתן צו התחלת עבודה ,  הספק  3.4.1.1
 תכנית עבודה מפורטת בתרשים גנט שתכלול לפחות את אבני הדרך הר"מ:  2.4ו  2.3בסעיפים 

 .(Preliminary Design Submission)הגשת תיכון ראשוני  3.4.1.1

 אישור תוכניות לביצוע. 3.4.1.2

 תחילת התקנות תשתיות.  3.4.1.3

 אישור פירטי הציוד לפני רכישה.  3.4.1.4

 סיום התקנות והפעלה.  3.4.1.5

  והכנה לבדיקות קבלה. ספקע"י הסיום הרצה   3.4.1.6

 שבוע.   תוכנית העבודה לפרק זמן העולה עלבכתב למזמין על כל סטייה מהספק ידווח    3.4.2

 שבוע.  על  ה מתוכנית העבודה לפרק זמן העולהפק ידווח בכתב למזמין על כל סטייס   3.4.3

סטטוס.  תוכנית העבודה ודיוני המזמין יפקח על עבודת הספק באמצעות מעקב אחר ביצוע   3.4.4
 באישור המזמין. הגנט ישמש ככלי לביצוע המעקב בכל דיוני הסטטוס שינויים בגנט יעשו רק 

הספק יתחייב להגיש למזמין ונציגיו את כל הסיוע הנדרש להם לביצוע מטלותיהם בהקשר   3.4.5
 למפרט זה ולמטרות פיקוח על הביצוע. סיוע זה יכלול:

מסירת כל מידע בכתב ו/או בשרטוט המבוקש ע"י המזמין, הקשורה      3.4.5.1
 לפיקוח   על ביצוע הפרויקט.

שיערכו לפחות פעם בשבוע  באתר או  ,השתתפות בדיוני תאום תכנון ומעקב  3.4.5.2
האינטרוול המדויק של דיוני הסטטוס יקבעו ע"י  במשרדי המפקח.

 .סופית כחלק ממטלות הגנטהמזמין. דיונים אלו יופיע לאחר הקביעה ה

 גיו.יאו נצו/תיקון כל סטייה מדרישות המפרט במידה ואלה יתגלו ע"י המזמין  3.4.6
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