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 כללי -תאור העבודה .1

 עם להתקשר מעוניינת") המזמין: "להלן( התעופה שדות רשות 1.1

התקנה  ואחזקת מערכות גילוי אש וכיבוי בגז  שירותי למתן ספק

  מסוג "טלפייר".

 מערכות  בלוחות חשמל . 51בנתב"ג מותקנות  1.2

 מערכת. 2בשדה דב מותקנות  1.3

 

 : הנדרשת העבודה תכולת .2
 

 כללי 2.1

o הספק י"ע שיסופקו המערכת רכיבי כלל על יחולו אחזקה שירותי ,

 אחזקת קבלני באחריות תהיה שאחזקתן החשמל עבודות למעט

 .ת"רש של החשמל  מערכות

o אחזקת, שרות קריאות, יזומה מונעת אחזקה ביצוע יכלול השרות 

  . וחומרה תוכנה ושדרוגי   שבר

o בהתאם במערכת שיפורים \ שדרוגים ביצוע תכלול התכולה 

  .ת"רש לדרישת

o ת"רש לצרכי בהתאם נוספות התקנות ביצוע תכלול התכולה.  

  מונעת אחזקה  2.2

 יכללו העבודות. לפחות בשנה פעמיים תתבצענה מונעת אחזקה עבודות

  . 11חלק 1220ע"פ תקן  ביצוע טיפול ואחזקה 

  

  שרות לקריאות היענות 2.3

  תקלה של במקרה לשרות הקריאות כל את יכלול האחזקה הסכם  2.3.1

 .במערכת

 6 עד יהיה (משביתה) קריטית לתקלה שרות לקריאת התגובה זמן  2.3.2

 ) .כיפור יום למעט( השנה ימות בכל שעות

 יהיה(גלאי, צופר, לחצן, וכו')  קריטית שאינה לתקלה התגובה זמן  2.3.3

  ) .כיפור יום למעט( השנה ימות בכל שעות12 עד

 שעות. 6 –זמן תגובה למילוי מיכל גז שפרק   2.3.4



 

  

 לפעילות   המערכת והחזרת מלא לתיקון הספק יתחייב מקרה בכל  2.3.5

 .הקריאה מקבלת שעות 24 תוך, מיטבית

 רכיב כל להחלפת הספק של אחריות כולל והאחזקה השירות הסכם 2.3.6

 מראש המזמין אישר אם אלא ,ומקורי חדש תקין ברכיב תקין שאינו

 התיקון לסיום עד לפעולה המערכת של זמנית החזרה לצורך, אחרת

  . מיטבית לפעילות המערכת והחזרת

   או, בשוגג או במזיד, מפגיעה כתוצאה נגרמה והתקלה במידה 2.3.7

 הספק יודיע, האחריות בתכולת שאינם סבירים בלתי טבע מנזקי

 כנגד התיקון לביצוע מראש אישור ויבקש הנזק מהות על למזמין

 .התיקון בגין המזמין חיוב

 

  תוכנה שדרוגי .3

  שיפותחו  למערכת תוכנה שדרוגי לרשות לספק מתחייב הספק 3.1.1

 .השרות הסכם במהלך

  .נוסף תשלום ללא התוכנה שדרוגי את לרשות יספק הספק 3.1.2

  

 אופציונליים ושירותים חילוף חלקי  .4

 שאינן עבודות לבצע לספק להורות רשאי המזמין מטעם המפקח

 השירותים אספקת במסגרת נכללות אך, הכמויות בכתב מופיעות

 מוקדמת בהוראה מותנים אלו שירותים אספקת. המערכת של

 ואין לספק שתינתן, עבודה ימי) שבעה( 7  לפחות של המפקח של

 שיטת. עצמו דעת על אלו חריגות עבודות לבצע רשאי הספק

 העבודה לניהול האחריות אולם, המפקח ידי על תיקבע העבודה

 כספק אחריותו במסגרת הספק אחראי, להם הדברים יתר וכל

 בכתב סעיף להן יוחד שלא חריגות עבודות מחירי. בלעדי באורח

 מהגורם, כדין ערוכה מס חשבונית הצגת כנגד   ייקבע הכמויות

  .קבלני רווח 10% בתוספת, הטובין נרכש ממנו אשר

  

  

  

  



 

  

  פיצויים מוסכמים    .5

  :שירות למתן הספק התייצבות אי עבור מוסכמים פיצויים   5.1

 שירות למתן הספק צוות מאנשי אחד כל של או/ו הספק של התייצבות אי כל על                      

 עבור( ₪),  500 של בסך, מוסכמים פיצויים לרשות הספק ישלם - הרשות באתר

 או/ו בספק תלויה אינה סיבתם אשר, מיוחדים מקרים למעט, עבודה יום כל

 של אישורו את, מראש כך על וקיבל, למנהל הספק כך על הודיע בהם במקרים

  .המנהל

  

 לתקלה שירות לקריאת  התייצבות-אי או/ו איחור עבור מוסכמים פיצויים 5.2

  :קריטית שאינה

 שסווגה, שירות לקריאת ענותילה, התגובה בזמני הספק התעכב בו מקרה בכל   

 לעיל 2.3.3 משנה בסעיף כך לשם הנקובים למועדים מעבר  ,כרגילה המפקח י"ע

, איחור שעת לכל ₪, 200 של בסך, מוסכמים פיצויים לרשות הספק ישלם     –

 בהם, במקרים או/ו בספק תלויה אינה סיבתם אשר, מיוחדים מקרים למעט

 משנה בסעיף  הנקובים התגובה בזמני לעמוד יכולתו אי על, למנהל הספק הודיע

  .המנהל של אישורו את, מראש כך על וקיבל לעיל 2.3.3

  

 לתקלה שירות לקריאת התייצבות-אי או/ו איחור עבור מוסכמים פיצויים 5.3

  :קריטית

, שירות לקריאת להענות, התגובה בזמני הספק התעכב בו מקרה בכל          

 כך לשם הנקובים למועדים מעבר  ,כחירום המפקח י"ע שסווגה

, מוסכמים פיצויים לרשות הספק ישלם – לעיל 2.3.2 משנה בסעיף

 אשר, מיוחדים מקרים למעט, איחור שעת לכל  ₪, 200 של בסך

, למנהל הספק הודיע בהם, במקרים או/ו בספק תלויה אינה סיבתם

 2.3.2 משנה בסעיף  הנקובים התגובה בזמני לעמוד יכולתו אי על

  .המנהל של אישורו   את, מראש כך על וקיבל לעיל

  

  

  

  

  



 

  

  מוקד אחזקה ואמצעי השירות הנוספים .6

 כוח אדם, רכב וקשר  6.1

.הקבלן יקציב לצורך ביצוע ההסכם, צוותי עבודה ורכבים ככל הנדרש 6.1.1

לביצוע העבודות. כל צוות יכלול טכנאי מאושר ומוסמך להתקנה אחזקה 

והתקנת ציוד מתוצרת "טלפייר" .במידה ונדרש עובד נוסף גם הוא יהיה 

  טכנאי מאושר ומוסמך להתקנה ואחזקת מערכות " טלפייר".

 היה מצויד בכל כלי העבודה הנדרשים לצורך ביצוע צוות העבודה י 6.1.2

  העבודות הנדרשות במכרז/הסכם זה.

בכל  קבוע. המכשיר יהיה צמוד לעובד  - טלפון סלולארי הטכנאי יצויד ב  6.1.3

  עת.

הקבלן יגיש לאישור מקצועי של המנהל בתוך שבוע ממסירת צו התחלת  6.1.4

עבודה רשימה של לפחות ארבעה עובדים המסוגלים לבצע תיקוני תקלות 

במתקנים המפורטים בנספח זה .עובד אחד לפחות יהיה בעל רישיון 

  חשמלאי מוסמך.

ומספרי  הקבלן ימסור בכתב למנהל רשימות מעודכנות של שמות העובדים   6.1.5

הרישוי של כלי הרכב המועסקים על ידו לביצוע ההסכם. בכל מקרה של 

  שינוי יעדכן הקבלן את המנהל.

מודגש ומובהר בזאת, כי כל עובדי הקבלן המספקים את השירותים מטעמו 

בתחום מתקני הרשות, מחויבים גם בקבלת אישור ביטחוני של קציני 

זה, לכניסה אל המתקנים הביטחון של כל אחד מהמתקנים נשוא חוזה 

  וביצוע שירותים בהם.

  מוקד האחזקה   6.2

לצורך ביצוע הסכם זה יפעיל הקבלן מוקד שרות ואחזקה אשר מיד עם  6.2.1   

תחילת החוזה יעביר למפקחי האחזקה מטעם הרשות בכל האתרים את 

אפשרויות ליצירת  2אפשרות יצירת הקשר עם המוקד אשר יכלול לפחות 

  .ת תקלות {טלפון, פקס ו/או מייל}קשר ומסיר

 ועד 07:30 השעות בין חול בימי המשרד מנהל י"ע המוקד יפעיל הקבלן 6.2.2                   

  .17:00 השעה

  שבת, בשעות אי הפעילות של המשרד. - ו' טל' נייד לכונן בימי חג, יום  6.2.3



 

  

  רכב ואמצעי תחבורה   6.3

מכרז/הסכם זה רכבי עבודה ככל הקבלן יספק לצורך מתן שירותיו במסגרת 

שיידרשו אשר יעמדו לרשות צוות האחזקה בכל שעות העבודה ויתאים להסעת 

  עובדים, הובלת ציוד, חלקים וחומרים ככל שיידרש עפ"י מכרז / הסכם זה.

  כונן  6.4

שעות לרבות  24מעבר לשעות עבודת המוקד, יקצה הקבלן כונן אשר יהיה זמין 

  מתן מענה לתקלות דחופות.חגים ושבתות, לצורך 

הקבלן יעדכן את מפקחי האחזקה מטעם הרשות באתרים השונים בפרטי 

  ההתקשרות עם הכונן.

הכונן יהיה טכנאי מוסמך בעל ניסיון ובעל יכולת לתת מענה מושלם לכלל 

  .מסוג "טלפייר" מערכות גילוי האש

 

 :רשותקשר עם נציגי ה. 7

הספק הזוכה יתחייב לעמוד במגע רצוף בכל מהלך עבודתו עם נציגי  7.1

וביצוע המערכת אחזקת הרשות אשר ימונו לפיקוח ומעקב על 

 שדרוגים והתקנות בה.

הספק הזוכה יתחייב לאפשר לנציגי הרשות להיות נוכחים בכל שלב  7.2

, ולשיתוף פעולה מלא עם הנציגים אחזקה בנתב"ג  \ משלבי העבודה

 הנ"ל.

כי לפני כל ביצוע עבודה, כולל כלל  ומאשרפק הזוכה מודע הס 7.3

יתקיימו ישיבות תכנון, התאמה  ,פעילויות ההכשרה וההדרכה 

מטעם רשות שדות התעופה ועל האחזקה ואישור מתאימים עם צוות 

 .פי שיקול דעתו של צוות זה

 :אחרים 7.4

  בהוצאת משרד הפתוח ועדכוניו. 1965חוק חשמל משנת  7.4.1

 משהב"ט. –מפרט כללי לעבודות חשמל  7.4.2

 תקני בטיחות של משרדי העבודה והתקשורת. 7.4.3

 תקני בטיחות לביצוע עבודות בגובה. 7.4.4

  



 

  

 בדיקות קבלה ותקופת הבדק .8

ביצוע שדרוגים למערכת, הפעלתה והרצתה  \עם סיום התקנות חדשות  8.1

ע"י  הספק תערכנה בדיקות קבלה למערכת על מנת לוודא תקינותה 

  לדרישות המזמין.והתאמתה 

 את הנושאים הבאים: לפחותרשימת הבדיקות תכלול  8.1.1

  - בדיקות חזותיות  8.1.1.1

 טיב ההתקנות המכניות של רכיבי המערכת. 8.1.1.1.1

 שלימות הרכיבים שסופקו. 8.1.1.1.2

 טיב המחברים, הכבלים והחיווט. 8.1.1.1.3

 טיב סימון ושילוט הרכיבים והקצוות. 8.1.1.1.4

 התאמה לכתב הכמויות הסופי. 8.1.1.1.5

 בדיקות טכנולוגיות / עמידה בדרישות המזמין:   8.1.1.2

  דרישות מכניות כלליות. 8.1.1.2.1

 דרישות חשמליות ואלקטרוניות כלליות. 8.1.1.2.2

 עמידה בתקנים נדרשים. 8.1.1.2.3

 התאמת פתרון טכנולוגי , שהוצג ע"י הספק , לדרישות המזמין. 8.1.1.2.4

 \דרישות ספציפיות לציוד / התקנה שנדרשו במסגרת ההתקנה 8.1.1.2.5

 שדרוג.

ת להבטחת מימוש כל האופציות בדיקו –בדיקות תפקוד  8.1.2

שדרוג . במשך  \הפונקציונליות שנדרשו במסגרת ההתקנה

תקופה זו יערוך המזמין מעקב צמוד אחרי ביצועי המערכת 

 ללא נוכחות נציגי הספק, אלא אם יקראו ע"י המזמין.

למערכות חדשות שיותקנו בתקופת החוזה ע"י הספק תינתן    8.1.3

 חודשים .  12תקופת אחריות ( תקופת בדק) של 

הספק הזוכה ייתן אחריות כוללת לכל המערכות נשוא  כל  8.1.4

הזמנת עבודה ובתוך כך רכיבים, כיוונים, תיקון תקלות, 

ושיפורים, הכל וכל שיידרש  שדרוגיםאחזקה מונעת, 

לפעילות מלאה ותקינה של כל המערכות, וזאת למשך 

חודשים ) ממועד מסירת המערכת  12 תקופת הבדק ( דהיינו

 והשלמת בדיקות קבלה .



 

  

האחריות תכלול שירותי תחזוקה ותמיכה, ללא תשלום נוסף  8.1.5

 למשך תקופת האחריות, במסגרת הסכם שרות ואחזקה .

עם תום התקופה המערכת תצטרף לחוזה אחזקה . עלות  8.1.6

 .מעלות ההתקנה 5%האחזקה תהווה 

 : תיעוד .9

עותקים מקוריים ומודפסים של כל   3הספק יעמיד לרשות המזמין  9.1

 הספרות הטכנית בעברית. מידע זה יועבר למזמין לפני אספקת  המערכת. 

 הספרות והמסמכים שיועברו על ידי הספק יכללו:  9.2

 .הוראות התקנה   9.2.1

 הוראות הפעלה. 9.2.2

 הוראות אחזקה. 9.2.3

כולל שרטוטים טבלאות ותיאור מפורט  (As-Made)תכניות עדות  9.2.4

של כל רכיבי המערכת החדשים וחיבורם, כולל הממשק למערכת 

 הניהול המרכזית.

 הדרכה   .10

לאחר שדרוגי מערכת או התקנת ציוד חדש הספק יכשיר צוות של אנשי  10.1

תפעול שוטף ומבצעי של  תפעול ותחזוקה של המזמין לרמה שתבטיח

רג א' או בכל דרג אחר שעליו יחליט המערכת וביצוע אחזקה עצמית בד

  המזמין.

 תוכנית ההדרכה תחולק לשני מסלולים נפרדים: 10.2

 תוכנית הדרכה למפעילי המערכת. 10.2.1

 תוכנית הדרכה לטכנאים. 10.2.2

 המזמין יתאם את כמות המשתתפים בהדרכות ואת רמתם המקצועית עפ"י  10.3

  המלצות הספק.

יהיה אחראי  ההדרכות תבוצענה במספר מחזורים במתקני המזמין והספק 10.4

 ההדרכות. לאספקת כל העזרים הנדרשים לביצוע

תכנית ההדרכות תכלול את ההיבטים התפעוליים והתחזוקתיים של מבנה  10.5

החדשים, תכונותיה, צורת  החדש של המערכת או חלק ממנה , מרכיביה



 

  

הפעלתה, נוהלי עבודה ותחזוקה, איתור תקלות וכו' ברמה המתאימה לכל 

 רכה כמפורט להלן.ההד אחד משני מסלולי

הספק יעביר לפני ביצוע ההדרכות, חוברות הדרכה המותאמות לכל אחת  10.6

המשתתפים המיועדים  משתי רמות ההדרכה, בכמות העולה על מספר

 להדרכות.

 

  פיקוח ותאום .11

 בהתקנות חדשות או ביצוע שדרוגי מערכת הספק יגיש לאישור המזמין  11.1

  אבני הדרך הר"מ: שתכלול לפחות את תכנית עבודה מפורטת בתרשים גנט

 .(Preliminary Design Submission)הגשת תיכון ראשוני  11.1.1

 .(Preliminary Design Review)סקר תיכון ראשוני  11.1.2

 .(Final Detailed Design)תכנון מפורט  11.1.3

 תחילת התקנות. 11.1.4

 סיום התקנות והפעלה. 11.1.5

 סיום הרצה ע"י הספק והכנה לבדיקות קבלה. 11.1.6

למזמין על כל סטייה מתוכנית העבודה לפרק זמן העולה הספק ידווח בכתב  11.2

 על שבוע.

המזמין יפקח על כל עבודת הספק ( אחזקה, שדרוגים והתקנות חדשות )  11.3

 באמצעות:

 אישור תכניות. 11.3.1

 מעקב אחר ביצוע תכנית העבודה ודיוני סטטוס. 11.3.2

 פיקוח בשטח על ביצועי הספק בהתאם לצורך. 11.3.3

שקבילותו תותנה בחתימת המפקח הספק ינהל יומן עבודה בשטח  11.3.4

 מטעם המזמין.

הספק יתחייב להגיש למזמין ונציגיו את כל הסיוע הנדרש להם  11.3.5

לביצוע מטלותיהם בהקשר למפרט זה ולמטרות פיקוח על הביצוע. 

 סיוע זה יכלול:



 

  

  מסירת כל מידע בכתב ו/או בשרטוט המבוקש ע"י המזמין,  11.3.5.1

 הקשורה לפיקוח על ביצוע הפרויקט.

 פות בדיוני תאום תכנון ומעקב.השתת  11.3.5.2

תיקון כל סטייה מדרישות המפרט במידה וכאלה יתגלו ע"י  11.3.5.3

 . המזמין או נציגיו בכל שלבי המימוש ו/או האחזקה
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