מכרז  - 06/17מערכת מצלמות לאצטדיון
המועצה להסדר ההימורים בספורט 9.7.2017

המועצה להסדר ה הימורים בספורט
תוכן עניינים
הודעת עדכון ותשובות לשאלות למכרז 2 ........................... ................................ 6/17
א .כללי2 ........................................ ................................ ................................ :
ב .הבהרות והנחיות נוספות3 ............... ................................ ................................ :
 7.מועד הגשת ההצעות 3 ................ ................................ ................................
 8.סודות מסחריים בהצעה 3 .......................................... ................................
 9.על הדרישות ומידת הפירוט במכרז 3 ............................. ................................
 10.הגשת הצעה כספית במכרז 3 ..................................... ................................
 11.קבלת תכניות 5 ...................... ................................ ................................
ג .שאלות ותשובת 5 ........................... ................................ ................................ :

1

מכרז  - 06/17מערכת מצלמות לאצטדיון
המועצה להסדר ההימורים בספורט 9.7.2017

הודעת עדכון ותשובות לשאלות למכרז 6/17

 .1לאספקת מערכת טלוויזיה במעגל סגור (לרבות
מערכות לאחסון מידע ומערכות צפייה ושחזור)
להטמעתה ,להתקנתה ולתחזוקתה ,ולמתן שירותים
נלווים באצטדיון טדי בירושלים;
 . 2מתן אופציה למועצה או מי מטעמה לרכוש מערכות
נוספות לאצטדיונים/אולמות נוספים
א .כללי:
.1

למועצה להסדר ההימורים בספורט ("המועצה") הגיעו מספר פניות ושאלות בכתב ,וזאת
בהתאם לסעיף  20.3לפרק א' של המכרז ו בהמשך ל סיור ו מפגש המציעים אשר נערכו
בהתאם לסעיף  21.2ו  21.3 -לפרק א' של המכרז  .המועצה בחנה פניות אלה ,ובחנה עניינים
שונים בהזמנה ,ו בהתאם לזכות המוקנית לה בסעיף  21להזמנ ה (על תת  -סעיפיו)  ,המועצה
מפרסמת בזאת הודעת עדכון להזמנה.

.2

המועצה לא מתייחסת במסמך זה לכל השאלות והפניות ,ואין באי  -התייחסותה לשאלה
או פניה משום הסכמה לדברי הפונה .במיוחד אין הסכמה  -ולא תותר  -כל חריגה מתנאי
הזמנה ,אלא במידה ששונו במפורש בהודעת עדכון זו.
'שתיקת' המועצה בהודעת עדכון זו  -אינה 'הסכמה'.

.3

אין באמור להלן משום מיצוי זכות המועצה לפי סעיף  21להזמנה ,ולכן המועצה תהא
רשאית להודיע הודעות עדכון נוספות ככל שהיא תגיע להחלטה שיש צורך בכך .

.4

אלא אם נאמר הדבר במפורש ,אין באמור ל הלן משום שינוי של תנאי הה ז מנה .

.5

הודעת עדכון זו תהא חלק מתנאי ההזמנה ,ויראו את הכתוב בה כאילו היא פ ורסמה בגוף
ההזמנה.

.6

המשך הודעת עדכון זו תחולק לשני פרקים:
6.1

בפרק הבא המועצה ת י תן הנחיות כלליות נוספות במסגרת המכרז;

6.2

בפרק שלאחריו המועצה תענה על אותן השאלות ש הופנו אליה בכתב וש היא מצאה
לנכון להשיב לגביהן.
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ב .הבהרות והנחיות נוספות:
.7

מועד הגשת ההצעות :
על אף האמור בחלק א ' של המכרז  -המועד האחרון להגשת הצעות נדחה בזאת ליום
 30.7.2017ב שעה  . 12:00הצעה שלא תהא במועד ובשעה האמורה בתיבת המכרזים לא
תידון .

.8

סודות מסחריים בהצעה :
לפי חוקי מדינת ישראל ,מפסיד במכרז זכאי לעי ין במסמכי המכרז ,לרבות בהצעה
הזוכה; אך למעט בסודות מסחריים הכלולים בהצעה .אין זכות עיון בסודות מסחריים,
והמועצה לא תחשוף סודות מסחריים .יתכנו מחלוקות בנוגע לשאלה האם מידע כזה או
אחר הוא "סוד מסחרי" או לא ,ובעני י ן זה המועצה תנהג כדלקמן:

.9

8.1

מציעים מתבקשים לציין אילו חלקים בהצעתם הם סודות מסחריים ,לדעתם.

8.2

אם תבוא דריש ה מצד מפסיד במכרז לעיין בהצעה הזוכה  -המועצה תשקול את
עמדת המציע הזוכה במכרז ,באשר לשאלה איזה מידע הכלול בהצעתו הוא סוד
מסחרי .המועצה תגבש את עמדתה ,האם מדובר במידע גלוי או לא  -רק לאחר
שמיעת הזוכה במכרז.

8.3

בכל מקרה ,וגם אם המועצה לא תסכים עם ה זו כה במכרז (הוא יחשוב שמדובר
בסוד מסחרי ,והמועצה תחשוב שמודבר במידע שחובה עליה לגלותו)  -המועצה
תחשוף מידע שהזוכה סבור שהוא סוד מסחרי ,רק לאחר שהיא תתריע על כוונתה
לעשות זאת מראש ,ות י תן לזוכה מספיק זמן כדי לפנות לבית המשפט ,למנוע את
חשיפת המידע; ואם הוא פנה לבית המשפט  -רק לפי צו שיפוטי.

על הדרישות ומידת הפירוט במכרז :
9.1

פירוט הדרישות שבמכרז לא התיימר להיות אפיון מפורט של דרישות המועצה,
אלא לתת למציעים את המידע המינימלי הדרוש לצורך מתן מענה למכרז.

9.2

בהגשת ההצעה כל מציע מסכים ,כי הוא קיבל את הפירוט הדרוש לו ,וכי ה מחיר
שהוא מציע למועצה משקף גם את אי  -הוודאות שקיימת ,ככול שקיימת.

 . 10הגשת הצעה כספית במכרז :

 10.1סעיף  35.1.1של המכרז נאמר כי:
 " 35.1.1כל מציע מתבקש להגיש שלוש הצעות כספיות עבור מערכת המוצעת אשר
עונה לדרישות המכרז כפי שאלו מפורטות בחוברת המכרז כדלהלן:
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 35.1.1.1הצעה כספית עבור מערכת המבוססת על יכולת צילום של 12 23 -
( FPSבהתאם לתפוקת המערכת המוצעת) אשר תותקן בכל היציעים של
האצטדיון;
 35.1.1.2הצעה כספית עבור מערכת המבוססת על יכולת צילום של FPS 24

ויותר אשר תותקן בכל היציעים של האצטדיון;
 35.1.1.3הצעה כספית עבור מערכת המבוססת על מצלמות עם יכולת
צילום של  FPS 24או יותר אשר יותקנו בשני היציעים :המזרחי והדרומי,
ומצלמות עם יכולת צילום של ( FPS 12-24בהתאם לתפוקת המערכת
המוצעת) אשר יותקנו בשני היציעים :המערבי והצפוני; "
 10.2לעניין הגשת הצעות כספיות יובהר ,כי מציע רשאי להגיש הצעה כספית רק לאחת
החלופות ,או לשתיים מהן; ובמקרה זה יחשב כמי שאיננו מציע לגבי החלופה לה
לא הגיש הצעה.
 10.3כל הצעה כספית תנוקד בנפרד ו תהווה  35%מניקוד הכולל לאותה חלופה כמפורט
בסעיף ; 35.1
 10.4ניקוד הצעה כספי ת יתווסף לניקוד הצעה מקצועיות ויהווה ניקוד הכולל של
ההצעה האמורה.
 10.5מבלי לגרוע מכלל דרישות המכרז ה מפורטות בחוברת המכרז ,המועצה תבחן
בנפרד הצעות המציעים למערכת המבוססת על יכולת צילום שונות; כל חלופה
תבחן בנפרד ,והדבר יעשה בסדר הבא :
 10.5.1תחילה יבחנו הצעות מציעים למערכת המבוססת על יכולת צילום של 24
 FPSויותר אשר תותקן בכל היציעים של האצטדיון;
ככל שתהיה הצעה בחלופה זאת אשר עומדת במסגרת התקציב של
הפרוייקט ,תבחר זוכה מחלופה זאת ושאר ההצעות לא יבחנו.
 10.5.2ככל שלא תהיה הצעה בחלופה המפורטת בסעיף  10.5.1אשר עומדת
במסגרת התקציב של הפרוייקט ,המועצה תעבור לחלופה הבאה ותבדוק
הצעות מציעים ל מערכת המבוססת על מצלמות עם יכולת צילום של 24
 FPSאו יותר אשר יותקנו בשני היציעים :המזרחי והדרומי ,ומצלמות עם
יכולת צילום של ( FPS 12-24בהתאם לתפוקת המערכת המוצעת) אשר
יותקנו בשני היציעים :המערבי והצפוני;
ככל שתהיה הצעה בחלופה זאת אשר עומדת במסגרת התקציב של
הפרוייקט ,תבחר זוכה מחלופה זאת ושאר ההצעות לא יבחנו.
4

מכרז  - 06/17מערכת מצלמות לאצטדיון
המועצה להסדר ההימורים בספורט 9.7.2017
 10.5.3ככל שלא תהיה הצעה בחלופה המפורטת בסעיף  10.5.2אשר עומדת
במסגרת התקציב של הפרוייקט ,המועצה תעבור לחלופה הבאה ותבדוק
הצעות מציעים למערכת המבוססת על יכולת צילום של FPS 23 - 12
(בהתאם לתפוקת המערכת המוצעת) אשר תותקן בכל היציעים של
האצטדיון.
 10.6המועצה תבחר בהצעה אחת באחת החלופות בלבד כהצעה זוכה ,ובהתאם
לתקציבה וליתר הנסיבות הרלוונטיות.
 10.7למניעת ספק יובהר ,כי מציע אשר בחר שלא להגיש הצעה כספית עבור חלופה זו
או אחרת (כאמור בסעיף  ) 10.5משמעות הדבר היא כי הצעתו לא תשתתף במכרז
עבור חלופה הספציפית לגביה לא הוגשה הצעה.
 . 11קבלת תכניות :
כפי שהוסבר במפגש מציעים  ,לצורך קבלת תוכניות של האצטדיון ו תוכניות מעברי
תקשורת ה קיימים יש לשלוח מייל עם ה בקשה למזכיר וועדת המכרזים ,מר עמרי
קולין. omri@winner.co.il ,
ג .שאלות ותשובת :
 . 1שאלה  :האם ברזולוציה של  K 4המצלמה צריכה לעבוד ב  DUAL STREAMאו ש
 STREAMבודד מספיק ?
תשובה  :אין משמעות ,ובלבד שאיכות ההקלטה תהיה זהה לאיכות הצפי י ה.
 . 2שאלה  :האם למצלמות ה  K 4מותר לעבוד בפורמט  MJPEGמאושרת ?
תשובה  :למיטב ידיעתנו ,פורמט ( MJPEGאו  ) MJPEG2000אינו מאפשר להגיע
למהירות פריימים (  ) FPSהנדרשת במפרט .במידה ועבודה בפורמט זה תענה על כל
דרישות המפרט – אין מניעה.
 . 3שאלה  :האם  FPS 12ברזולוציית  K 4ומעלה מספקת ?
תשובה  :דרישת סף הינה ( PPM 150לעניין זה ראו סעיף  1.1לפרק ב' של המכרז) .עם
זאת ,שאיפת המועצה הינה לרכוש מערכת מתקדמת ככל הניתן במסגרת התקציב שלה
(ראו סעיף  . 9.1לפרק ב' של המכרז) .לכן ,במסגרת המכרז יינתן ניקוד נוסף למציע
אשר מציע מערכת עם רזולוציה העולה על דרישת המינימום ( ראו סעיף  33.1.1ל פרק
א' של המכ ר ז ).
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 . 4שאלה  :לגבי סעיף  . 9.2האם מספיק כיסוי מלא ללא חורים או שנדרשת תפירה של
המצלמות המכסות את היציעים ? האם הצגת תמונות של ניטור קהל במטריצת מסכים
דוגמת  AVIGILONמספקת ( הצבת תמונות של חלקי היציעים אחת ליד השנייה )?
תשובה  :נדרש כיסוי פנורמי ללא שוליים וללא "סטיצ'ינג" ,בצפי י ה ובהקלטה בהתאם
לדרישות המפרט.
 . 5שאלה  :האם המערכת המסופקת ליציעים מזרחי ודרומי חייבת לספק ביצועים
העומדים במינימום  FPS 24כדרישת חובה  ,או שניתן לספק ליציעים אילו מערכת
בביצועים נמוכים יותר ( ולקבל ציון טכני קצת יותר נמוך )
תשובה  :דרישת הסף הינה מערכת המבוססת על ( FPS 12ראו סעיף  1.3לפרק ב' של
המכרז) .עם זאת ,שאיפת המועצה הינה לרכוש מערכת מתקדמת ככל הניתן במסגרת
התקציב שלה .לכן ,במסגרת המכרז יינתן ניקוד נוסף למציע אשר מציע מערכת העולה
על דרישות הסף ,עם דגש על קצב פ ריימים (יותר מ .) FPS 12 -
לכן ,כל מציע מוזמן להגיש הצעה על פי שלוש חלופות כמפורט ב הבהרה בעניין הגשת
הצעות כספיות בסעיף  10לעי ל.
 . 6שאלה  :האם ההצעה הינה פאושלית ( ? ) FIXED PRICE
תשובה  :ההצעה הינה  ( FIXED PRICEלרבות כתב הכמויות שיציג המציע ,על פי
דרישות המכרז ) .
 . 7שאלה  :האם ישנה העדפה לציוד תקשורת קצה כלשהו ?
תשובה  :אין למועצה העדפה לציוד תקשורת קצה מעבר לדרישות יצרן המערכת (ככל
שישנן) שיגדיר מהו ציוד התקשורת הנדרש להקמת המערכת.
 . 8שאלה  :מבקשים הבהרה בנוגע לסוגיה \ דרישה שהועלתה ע " י נציג משטרת ישראל
בסיור הקבלנים הנוגע לחפיפה ו \ או צילום אזור מסוים מזוויות שונות ע " י מצלמות
מרובות – האם זוהי דרישה מנדטורית ?
תשובה  :המפרט הטכני מגדיר צילום יציעים .ראו סעיף  9.2במפרט פרק ב'.
 . 9שאלה  :נא לחדד האם הקבלן המבצע יקבל הזנת חח " י לארון התקשורת בחדר
הבקרה ?
תשובה  :הקבלן אחראי להתקנת כל מרכיבי המערכת לרבות חשמל ותקשורת .חיבור
חשמל יבוצע על ידו בתיאום עם מנהל אצטדיון טדי ואיש האחזקה במקום.
 . 10שאלה  :האם נדרש להתקין מערכת אל פסק למערכת ? ( ניהול  ,תצוגה  ,הקלטה ,
תקשורת ומצלמות ) ולכמה זמן גיבוי ?
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תשובה  :בהתאם לדרישות יצרן מערכת הטמ"ס .בכל מקרה נדרש גיבוי למערכת
במקרה של נפילת רשת החשמל (  UPSומיצב מתח) למשך  25דקות לפחות.
 . 11שאלה  :מבקשים תיקון בנוגע לסעיף  14.5במסמך פרק א ' – מתכנתי המציע יעברו
הסמכה מטעם היצרן להתקין ולתחזק את המערכת במידה והמציע זכה במכרז .
תשובה  :סעיף  14.5של פרק א' יתוקן .ניסוחו החדש של הסעיף יהיה כדלקמן:
" המציע מעסיק באופן קבוע לפחות מהנדס אלקטרוניקה אחד ,וכן לפחות שני
הנדסאי אלקטרוניקה  /תכנתים (להלן – "אנשי צוות") .במידה והמציע יזכה
במכרז ,אנשי הצוות יעברו הסמכה מטעם היצרן להתקין ולתחזק מערכות NVR
באתרים עתירי קהל".
 . 12שאלה  :מבקשים הבהרה וחידוד בנוגע לסעיפים 16.8 \ 16.2 \ 15.4 \ 15.2 \ 15.1
במסמך פרק א ' – תנאים אלו יוכלו להתקיים רק לאחר זכייה ולאחר חתימת הסכם
נציגות והסמכות מול היצרן .
תשובה  :אכן תנאים אלו יתגבשו רק לאחר חתימה מול היצרן .יחד עם זאת ,על המציע
להיות מודע ,במסגרת המו"מ שהוא מנהל מול היצרן ,כי אלו הדרישות ובמידה
והצעתו תזכה במכרז ,על הזוכה להציג אסמכתאות מתאימות לעניין עמידתו בתנאים
אלו .
 . 13שאלה  :מבקשים אפשרות לתכנון ביצוע למספר מערכי מצלמות בהתאם להמלצת
ותכנון היצרן ללא הגבלת כמות מינימום ו \ או מקסימום בהתאם למסמך פרק ב ' –
סעיף 7.3
תשובה  :סעיף  7.3של פרק ב' לחוברת המכרז יתוקן .ניסוחו החדש יהיה כדלקמן:
" מערכי מצלמות  :מארזי מצלמות עם חיישנים בגודל המתאים (כרטיסי ) CMOS
שיאפשרו לקבל תמונ ה ברזולוציה של  50-30מגה פיקסל עם עדשות איכותיות
מותאמות ויכולת להתמודד עם תנאי ראות קשים במהלך משחק באצטדיון " .
 . 14שאלה  :כמה עמדות עבודה ומסכים דרושים לתפעול המערכת בזמן משחק ?
תשובה  :לבקרת המערכת  2עמדות קליינט (מחשב) 2 ,מסכים לכל קליינט (מסך תחתון
ומסך עליון) ,מסכי ( 34 4kאינטש) לפחות במפורמט מלבני ומסך  " 50אחד למנהלים
ושולחן מתאים לעבודה (בקרה ).
 . 15שאלה  :האם יש צורך בתשתית חדשה או מתבססים על הקיים ?
תשובה  :תידרש תשתית חדשה ו נפרדת מהמערכת הקיימת .
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מכרז  - 06/17מערכת מצלמות לאצטדיון
המועצה להסדר ההימורים בספורט 9.7.2017
 . 16שאלה  :האם יש כתב כמויות או תכנון עקרוני של המערכת ? האם נדרש מהמציע תכנון
כזה ?
תשובה  :ראה סעיף  26במפרט פרק א' .המציע בהצעתו יפרט את שם וסוג המערכת
המוצעת ואת תכונותיה העיקריות ואת ביצוע המערכת לרבות ההקלטה .נא לשים דגש
על פירוט במרשמים ,בתוכניות ,בחישובים ובגרפים.

 . 17שאלה  :האם יש אלטרנטיבות של ספקי ציוד בארץ או בחו " ל שניתן לקבל ?
תשו בה  :למיטב ידיעתנו קיימות מספר מערכות דומות בעולם שעונות על דרישות
המפרט.
 . 18שאלה  :נבקש לקבל את מדד הבסיס .
תשובה  :מדד הבסיס ה רלוונטי הינו המדד האחרון שי פורסם על ידי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה לפני מועד האחרון להגשת הצעות במכרז ( .לעניין מ וע ד חדש להגשת
הצעות ראו סעיף  7לעיל).
 . 19שאלה  :סעיף זה מבקש להחליף את הערבות לאחר שנת בדק לערבות זהה ואילו בפרק
א ' סעיף  ( 29ערבות בנקאית ) נדרשת ערבות לכל תקופת ההתקשרות  90 +ימים  .נודה
להבהרת סעיף זה או למחיקתו.
תשובה  :נושא עברות בנקאית מוסדר בסעיף  29לפרק א' של המכרז .מציע יצרף
להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית מאת מוסד בנקאי ישראלי ,לטובת
המועצה ,בנוסח שיוכתב על ידי המועצה (בנוסח הרצ"ב בפרק ד של המכרז ) להבטחת
ביצוע התחייבויותיו של הזוכה כלפי המועצה שתעמוד על סך של  ₪ 50,000ואשר
תהיה בתוקף עד לסיום תקופת ההתקשרות המשוערת  :עד ליום ( 01.01.2019סעיף
 29.1לפרק א').
ככל שיוחלט על הארכת התקשרות עם הזוכה לתקופה נוספת  ,הערבות הבנקאית
האמורה תוחלף בערבות בנקאית זהה לטובת הרשות ( סעיף  29.2לפרק א').
** נגיש **
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