מכרז מס'  - 09/16לאספקת מערכת מצלמות במעגל סגור
באוניברסיטת אריאל בשומרון
סיור קבלנים
משתתפים:
יפתח צוקרמן -רכש ,דוד אלמסי -קב"ט ,לירז דרדיגר -יועצת משפטית ,מאיר כהן -מנהל – מינהלת
הביטחון והבטיחות.
 11:00זמן איסוף קבלנים
 11:30תחילת סיור
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.3
.4
.5

ניתן דגש על כללי הגשה ,הקפדה על זמנים ,מילוי טפסים כנדרש ,תשלום דמי השתתפות
וכו'.
הודגש כי אין למלא הסתייגויות בכתב יד באי אלו ממסמכי המכרז כולל נספח ביטוחים.
הופנתה תשומת הלב למסמכי המכרז המעודכנים שהועלו לאתר  +הודעה על ויתור חובת
תשלום דמי השתתפות לצורך קבלת מפרט המכרז.
ניתן אישור קבלת טפסי המפרט עם שליחת נספח י"א חתום ע"י מנכ"ל חברה  +עו"ד גם
דרך המייל ללא חובת הגעה פיזית.
יש להקפיד על נוסח מדויק של הערבות הבנקאית כפי שפורסם במסמכי המכרז.
כל שאלה ניתן להעלות בשלב שאלות ותשובות כפי שמופיע באתר.

סיור מקצועי:










מאחר והמוקד בקמפוס העליון לא עובד כרגע העברנו את הסיור למוקד הפעיל בקמפוס
התחתון.
הוצגה מערכת ה vmsהקיימת ,
האוניברסיטה עובדת כיום עם הקונטרול סנטר של GV
בבניין  56חדר שו"ב מרכזי ,ועתיד להיות מוקד ההפעלה של האוניברסיטה.כל הקיר הקדמי
צפוי להיות עם מסכים המרכזים את כלל המצלמות והמידע .
אומדן  160 :מצלמות  IPועוד  60מצלמות אנלוגיות.
כיום ישנן  4-5עמדות צפייה /תחקור.
הוצגה תנופת הפיתוח של הבניה בקמפוס כולל גידול עתידי.
מבני האוניברסיטה מחולקים לשלוש סוגים עיקריים מבני לימוד/מחקר, /הנהלה /ומגורים
שלבים במכרז.
שלב מיידי -מצלמות , in door
שלב שני – מצלמות גדר וכו'
שלב שלישי -רישות כללי ע"פ מבנים והתקדמות .
המכרז מובנה לתקופה של  3שנים  +שנתיים נוספות .







כרגע אין לנו את טכנולוגיית זיהוי התנועה -נדרשת מערכת באיכות מעולה לפי מפרט.
הקבלן אינו מבצע עבודות תשתית הכל לפי המכרז.
יהיו מקומות ספציפיים בהם המצלמות יעבדו עם  POEומתח .
במכרז המחיר הוא כולל את ה POEוהמצלמה.
לחלק מהמצלמות אנו דורשים מתח ישיר של  12 Vשמתחבר ישירות למצלמה .מצלמות
קריטיות יש צורך בגיבוי של חשמל אלא אם כן יש כרטיס גיבוי אוטו' על המצלמה.

שאלה :האם הסיור הוא חובה?
תשובה :לא.
שאלה :האם ניתן רק לעיין במסמכי המפרט לפני החתימה על הסודיות?
תשובה :לא .זה אחד התנאים שנכתבו במכרז.
שאלה :ניתן לרכוש את המכרז כרגע?
תשובה :המכרז מפורסם באתר .עפ"י ההודעה שפורסמה היום אין צורך בתשלום  ₪ 500על מנת
לקבל את המפרט אך על מנת להגיש הצעת השתתפות יש צורך בדמי השתתפות.
שאלה :האם ניתן לשלוח את אישור העו"ד במייל /בפקס?
תשובה :כן .ניתן לשלוח במייל.
שאלה :כרגע קיימות רק מצלמות אנלוגיות?
תשובה :לא .כיום יש כ XXXמצלמות מתוכן  25%אנלוגיות 75% ,מצלמות .IP
שאלה :איזו מערכת מותקנת כיום באוניברסיטה?
תשובה 60% :מהמצלמות (בייחוד מצלמות  )IPשל גאו ויזיון .עוד מצלמות של מובוטיקס והיקויזיון
וטיאנדי.
שאלה :האם כל המצלמות יוחלפו?
תשובה :לא .המצלמות החדשות יהיו כתוסף למצלמות הישנות.
שאלה :האם מערכת השו"ב היא חלק מהמכרז.
תשובה :לא .מערכת השו"ב שעתידה להיות לא מופיעה במכרז.
שאלה :האם המערכת החדשה אמורה להחליף את הנוכחית?
תשובה :הכמות והדרישה במכרז היא תוסף למערכת ולמצלמות הקיימות .קיימת אופציה או להתאים
את המצלמות למערכת הקיימת או לדאוג לפתרון של מערכת חדשה או כל חלופה מקורית אחרת.
שאלה :האם הסוויץ' או החשמל נמצאים ליד הנק' להתקנת המצלמה?

תשובה :בוודאי .אם נחליט לרשת את כל הבניין או המקום כמובן שזה יהיה בהתאמה .אתם מקבלים
שקע חשמל ומקום להתקנת . POE
שאלה :מי מלווה מבחינת קישורים בין ארונות?
תשובה :יחידת המחשוב של האוניברסיטה שמתעסקת ברשת . IP
שאלה :אם קיימת כבר מערכת שלמה ויחידות שמתמחות בכל הנושא מדוע יש צורך במכרז? תקנו
מצלמות ותתקינו לבד.
תשובה :בעבר ניסנו וזה לא צלח ממס' סיבות .היתרון מבחינתי בספק חיצוני הוא החדשנות,
הפתרונות והרעיונות בנוסף לכ"א.
שאלה :האם במכרז מצוין צפי הגדילה והכמות ?
תשובה :כן .במפרט.
שאלה :מה בנוגע לניהול תקלות?
תשובה :יש
שאלה :מה בנוגע לתשתית?
תשובה :התשתית היא מקומית .אנחנו יודעים לאתר תקלות רשת והן כמובן יהיו באחריותנו.
שאלה :האם הזוכה יחיד או שילוב?
תשובה :זוכה יחיד אך יש אופציה לפיצול עבודות .כמובן שהמטרה /הרעיון הוא לא לפצל עבודות
ולהתמקד בספק יחיד.
שאלה :האם במפרט יש גם את מיקומי המצלמות? כיצד נדע כמה סוויצ'ים?
תשובה :כמובן שלא .כל המיקומים ימסרו בהתאם לצורך לזוכה.
שאלה :המחיר משתנה בהתאם לסוויצים ,כיצד נדע לתמחר?
תשובה :לתמחר עפ"י מחיר כולל ליחידה.
שאלה :האם המפרט של הממשק מפורסם גם באתר?
תשובה :במפרט מפורסם כמות השרתים ,המצלמות ומידע על המערכות והרשת .כל בנין מחובר עם
סיב אופטי ישירות לארונות.
שאלה :יש במכרז הסבר מדויק של קיר הוידאו? מה תרצו לראות על גביו?
תשובה :נפתחה אופציה לקיר וידאו והמערכת שאיתה נעבוד צריכה לתת מענה לקיר המסכים.
שאלה ,VMS ,:האם במכרז ברור איך משתמשים? כלומר כמה קליינט?
תשובה 10 :קליינט.

שאלה :האנליטיקה נחשבת חציית קו או מעבר?
תשובה :מוגדר במכרז.
שאלה :האם המחשוב נכנס לתמונה או שזה מוגדר בהגדרות?
תשובה :ההצעת מחיר כוללת הכל.
שאלה :האם יש תקציב מוגדר?
תשובה :קיים אומדן במסמכי המכרז.
שאלה :רוב המכרז זה אינדו?
תשובה :לא.

על המציע להגיש את הצעתו למכרז ,בתוספת מסמך זה כאשר הוא חתום על ידו.

חתימת המציע

