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 כללי .1

 02-2016מרכזי מספר מכרז במסגרת , גדלים שוניםב תטלוויזיוההנחיות לרכישת  הודעה זאת מפרטת את 

 ."המכרז"(ה )להלן: אספקת ציוד מולטימדיל

 :יסופקו המוצרים והשירותים הבאיםבמסגרת המכרז,  

 "(."השירותים המבוקשים :)להלן 4 , בעלות המפורטת בסעיףלמשרדים תטלוויזיואספקת  

 .שנים למוצרים ממועד האספקה 5 - שירות תיקונים ואחריות למתן  

 .4.2 כמפורט בסעיף שנים 5 - למעבר אחריות מתן שירות הרחבת  

 .4.3כמפורט בסעיף למשרדים  ומוצרים נלווים שירותים נוספיםאספקת  

 להלן. 6מפורט בסעיף  ההזוכ הספקפרטי  

  :)הפקת הזמנות רכש( במסגרת המכרז המוצריםרכישת תקופת  

 .2022במאי  22עד לתאריך  תהיה 75, "65, "55, "49, "43, "32בגודל "טלוויזיות עבור תקופת הרכש 

  .הרלוונטי הזוכהמהספק המשרדים מחויבים לרכוש את השירותים המבוקשים  

 .מוסף ערך מס כוללים אינם כל המחירים בהודעה זו 

 הודעהה מטרת 

משרדי הממשלה ויחידות הסמך )להלן: "המשרד" או הסדרת תהליך העבודה לרכישת טלוויזיות עבור 

 ."המזמין"(

 הנחיות לביצוע .2

 נציג הספק 

מול המשרדים, אשר יהווה כתובת לכל עניין הקשור למימוש מכירות בכיר מנהל ימנה  הספק 

 למשרד. וטיפול במוצרים שיסופקלההזמנות או 

 להלן. 6בסעיף מופיעים  המכירות הבכירפרטי מנהל  

 הזמנת השירותים המבוקשים 

 .אספקת הציוד והשירותהזמנת עבודה חתומה כנדרש לצורך  הרלוונטי נציג המשרד יעביר לספק 

  לרבות: ,כלל הפרטים הנדרשים לביצוע ההזמנה את בהזמנהנציג המשרד יפרט  

 .פירוט הפריט והציוד הנלווה .2.2.2.1

 .מקום .2.2.2.2

 .ספקה נדרשאמועד   .2.2.2.3

 לקבלת המוצרים.פרטי הנציג במשרד   .2.2.2.4

 ימי עבודה מיום קבלתה בדוא"ל/פקס. 3ספק תוך נציג המשרד יוודא קבלת אישור ה 

 כל עוד לא סופקה ההזמנה פיזית למשרד. ,הזמנההיוכל לבטל את נציג המשרד  

 מוצר החזרה תנאי 
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כשהמוצר  ,ימים מקבלתו 10להחזיר מוצר תוך  ,בתיאום עם הספק ,יוכל נציג המשרד .2.2.5.1

 . ארוז באריזתו המקורית וללא כל פגם, מכל סיבה שהיא

  רלוונטי.הבתיאום עם הספק את המוצר להחזיר  נציג המשרדבאחריות  .2.2.5.2

 ההזמנה מעלות 5%וינכה  מעלות ההזמנה 95%הספק יזכה את המשרד בעלות של  .2.2.5.3

 ."דמי ביטול"( )להלן:

 ת המוצריםספקא 

 זוכהספק הממועד העברת ההזמנה ל ימי עבודה 30תיעשה תוך למשרדים  תהטלוויזיוספקת א 

 בעת ביצוע ההזמנה. נציג המשרדעם  ,מראש ובכתב ,סוכם אחרת, אלא אם הרלוונטי

הנדרש, יהיה זכאי נציג המשרד לקבל מהספק  האספקה בו לא יעמוד הספק במועדשבמקרה  

יב הספק בפיצוי מוסכם כמפורט מוצר דומה זמני עד אספקת והתקנת המוצר המוזמן. בנוסף, יחו

 להלן. 2.8.4בסעיף 

. לבקשת ידי היצרן נארזה עלשכפי  ,קרטון מקורית תבאריז ותארוז ןשהכ תסופקנה תהטלוויזיו 

קוד מוסכם כפי בציון אלא  ,יהיה לספק מוצרים מסוימים ללא ציון שם המשרדנציג המשרד, ניתן 

 שינחה נציג המשרד.

 יופיעו הנתונים הבאים:ה שיסופק יסומן במדבקה, ב כל ציוד 

 .תקופת האחריותוסיום מועד תחילת  -תאריך האספקה  .2.3.4.1

 מספר המכרז והתיחור שבמסגרתו נרכש הציוד. .2.3.4.2

 .הספק מרכז השירות של מספר הטלפון של .2.3.4.3

 .סידורי, המזהה את הציוד במאגרי המידע של הספק מספר - מספר מזהה ייחודי .2.3.4.4

לכלל  בפריסה ארציתאת המוצרים לפזר  ,שיהיה צורךהספק, ככל יידרש שירות במסגרת ה 

 בהם מצויים מתקני הלקוחות. שהאתרים 

 שלמות הטלוויזיהאת  , בנוכחות נציג המשרד,הספק או מי מטעמו יוודאו בעת אספקת הטלוויזיה 

רק לאחר מכן  .לגוף הטלוויזיהאו /טלוויזיה והלמסך  שהולוודא שלא קיים שבר או נזק כליש  –

 יאשר נציג המשרד את אספקת הטלוויזיה.

למעט אתרים  ,משרדתבוצע עד להספק(,  על ידיהנלווה )ככל שתבוצע  הציודמוצרים ואספקת ה 

בהם יש צורך בבדיקה ביטחונית שאו אתרים  ,"שמור"בהם יש צורך בסיווג בטחוני העולה על ש

 .מקיפה

  יוכל להגיע למחסן הספק ולבחור מוצרים מתוך מלאי המוצר המוזמן באופן אקראי. נציג המשרד 

על כל הרכיבים  על הספק לספק, ביחד עם אספקת פריט הציוד, את כל התיעוד הנלווה לציוד 

 יצרן הציוד. על ידי מופקכפי שהוא  ,בהזמנההכלולים 

 ת העיקוריועלו .תשל הטלוויזיו קישוריותהמזמין רשאי לדרוש מהספק להקשיח/לעקר את כניסות ה 

 .4.3בסעיף  מפורטות

 המוצרים התקנת 
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 . 4.3 כמפורט בסעיף תלטלוויזיושירותי התקנה בסיסית המשרדים יוכלו להזמין  

 :תכלולומתקין מורשה בלבד באתר הלקוח  על ידיתבוצע בסיסית התקנה הה 

 . והצבת המכשיר על המתקן רעל הקי הלטלוויזי התקנת מתקן תלייה .2.4.2.1

 .נדרשים ערוצים וכיוון ההטלוויזיפעלת ה .2.4.2.2

 .המזמיןנציגי הדרכת  .2.4.2.3

 קרתי אינו כלול בשירות ההתקנה.תעל גבי מתקן  היובהר כי התקנת טלוויזי 

המזמין נדרש לדאוג לפרק את , קרתיתשהותקנה על גבי מתקן  הבמקרה של תיקון טלוויזי 

על גבי מתקן תקרתי לאחר תיקון /החלפה  הבטרם הזמנת הטכנאי, התקנת הטלוויזי ההטלוויזי

 הינה באחריות המזמין.

התקנה )שנקבע בתיאום בין המועד את רשאי לבטל או לשנות  ,התקנה שירות משרד אשר הזמין 

שינוי עד הבתנאי שהודיע לספק הזוכה על הביטול או  ,ללא תשלום הספק הזוכה לבין המשרד(

או שינוי מועד  התקנההשעות לפני מועד ההתקנה שנקבע. משרד אשר יודיע על ביטול  24

 יחויב בעלות ההתקנה. שנקבע, שעות לפני מועד ההתקנה 24-פחות מ ההתקנה

 תקופת האחריות 

 במהלך תקופה זו רשאי המשרדיום.  30בת ה פת בדיקלאחר אספקת המוצר למשרד תוגדר תקו 

צורך, בו יש ש קרהכולל פתיחתו ובדיקת תכולתו. במ ,וד בכל דרך שימצא לנכוןלבדוק את הצי

 רשאי המשרד לבקש כי הציוד ייבדק במעבדה מוסמכת.

לאספקת שירות יהיה אחראי  . הספקשנים מיום האספקה 5תעמוד על  למוצרתקופת האחריות  

לכל המוצרים אשר  המקורי היצרן של מקוריים חלפים אספקתלרבות  ,תיקונים ותחזוקה מלאה

  זו. היסופקו במסגרת הודע

וזאת עד  ,4.2 התאם למחירים המפורטים בסעיףאחריות נוספות ב תקופות למשרדהספק יספק  

תקופת האחריות הכוללת כך ש האחריות המורחבת"(,"תקופת  :נוספות )להלן שנתייםתקרה של 

 . שנים מאספקת המוצר 7סתכם בעד ת

. הטלוויזיהרק במועד רכישת  תתאפשר ,2.5.3 בסעיף מפורטכ ,ההתקשרות תקופת הרחבת 

 .בהזמנהאחריות  הרחבתהמשרד נדרש לכלול פריט 

המשרד. יחד עם זאת, נציג המשרד יהיה רשאי השירות למוצרים בתקופת האחריות יינתן באתר  

הוצאת המוצרים מאתרי המשרד לצורך קבלת השירותים בתקופת  מראש ובכתב את לאשר

 ההתקשרות.

תיקון ישלם המשרד עבור , מאתר המשרד למעבדה ההטלוויזיבו לא ניתן להוציא את שבמקרה  

 .4.3 בית הלקוח כמפורט בסעיףב ההטלוויזי

 האחריות אינה תקפה במקרים של שימוש במסך הטלוויזיה שלא לייעודו כגון: 

שעות, אשר עלולה לגרום לירידה בעוצמת הארה של  24/7הפעלת המסך באופן רציף  .2.5.7.1

 המסך עד למצב שלא ניתן לצפות בו.
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ת ניהול תורים, שבה מוצג מידע קבוע, אשר עלול לגרום המסך עבור מערכ תהפעל .2.5.7.2

 לצריבת המסך.

, ניתן לרכוש מסך מקצועי כמפורט 2.5.7.2-ו 2.5.7.1לצורך הפעלת המסך כמפורט בסעיפים  

 .16.4.0.3הודעת מכרז מרכזי "רכישת מסכים מקצועיים", מס' ב

 מוקד שירות תקלות 

בו שחלון קריאת השירות להלן.  6תבוצע בהתאם לפרטים בסעיף  ים השוניםהספק ידהפנייה למוק 

 בימי ו' וערבי חג בין השעות, ו17:00 - 08:00 ה', בין השעות - יהיה מענה אנושי הוא: ימים א'

08:00 - 13:00 . 

 לא יעלה על (פעיל בהן חלון קריאות השירותשבשעות ) זמן ההמתנה המקסימאלי למענה אנושי 

 דקות. 5

 .דואר אלקטרוניבבפקס/על תקלה ניתן יהיה לשגר הודעה  העבודה המקובלות, לאחר שעות 

ום אלקטרוני, תחשב כהודעה אשר נמסרה לזוכה בבוקרו של יהדואר להודעה שתישלח לפקס/

 .10:00העבודה הבא לפני השעה 

 לתקלות מענה 

 תקלה רגילה .2.6.4.1

 10:00שעה העד  בימי העבודה התקבלה קריאת שירות קרה שבובמ .2.6.4.1.1

  .ביום העבודה הבאבצהריים  12:00 שעההיגיע הטכנאי עד  ,בבוקר

בבוקר, יגיע  10:00התקבלה לאחר השעה קריאת השירות  במקרה שבו .2.6.4.1.2

 12:00שעה העד , מיום פתיחת הקריאה כעבור שני ימי עבודההטכנאי 

 בצהריים.

יגיע הטכנאי  ,בימי ו' או בערבי חג התקבלה קריאת שירות במקרה שבו .2.6.4.1.3

 בצהריים. 12:00עד השעה  ביום העבודה הבא

לא ניתן לבצע כל שימוש במערכת  בגינה)המשביתה את המערכת ו חמורה תקלה .2.6.4.2

 .ובחלקיה(

 10:00 שעההעד  בימי העבודה התקבלה קריאת שירותקרה שבו במ .2.6.4.2.1

 .16:00 השעה יגיע הטכנאי באותו יום עד ,בבוקר

, 10:00 השעה לאחר בימי העבודה במקרה שבו התקבלה קריאת שירות .2.6.4.2.2

עד  ביום העבודה הבאיגיע הטכנאי  ,בימי ו' או בערבי חגאו לחלופין 

 בצהריים. 12:00השעה 

 .יפעל ברציפות לפתרון התקלה לשביעות רצון המשרד הספק .2.6.4.3

, שעות מרגע פתיחת הקריאה 48תוך סתיים יבמקרה של תקלה אשר תיקונה לא  .2.6.4.4

 וד חלופי ללא עלות נוספת.צי יסופק

 מעבדת השירות 
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לביצוע שירותי אחריות ותיקונים  ,היצרןמטעם מורשית מעבדה או יתקשר עם יפעיל  הספק 

 ידו. על יםלמוצרים המסופק

 :ממוין ינהל באופן ממוחשב יומן תקלות הספק 

 יכיל לכל הפחות את הפרמטרים הבאים:תקלות היומן  .2.7.2.1

 .שם המשרד  .2.7.2.1.1

 .ציודדגם ה  .2.7.2.1.2

 .תיאור התקלה .2.7.2.1.3

 .אופן הטיפול  .2.7.2.1.4

 .מועד קבלת המוצרים .2.7.2.1.5

 חזרה למשרד.  םמסירתמועד   .2.7.2.1.6

 דוח תקלות ממוחשב מאחראי המעבדה. ,בכל עת ,המשרד רשאי לקבל .2.7.2.2

 3 - תקלה תחזור על עצמה יותר מ שבוכל תקלה בתקופת האחריות תתוקן ללא תשלום. במקרה  

ובהתאם להחלטת לתקלה זו,  בדיקה יסודיתספק , יערוך הרצופיםימים  120 פעמים במהלך

 .הנדרש הדגם מאותו את הציוד הפגום בציוד חלופי חדשספק המשרד יחליף ה

 (SLAאמנת שירות ופיצויים מוסכמים ) 

ספקה, אעדיפויות ל להגדרת מדיניות וסדרי ,המשרדאו  אמנת השירות היא כלי בידי עורך המכרז 

  הספק. על ידי המכרז לתחזוקה שוטפת ולביצוע פיקוח בדבר קיום תנאי

רשאי עורך המכרז  ,רות וברמות השירות המוגדרות לעילבאיכות השי הספקבמקרה שבו לא יעמוד  

 להלן. יצויים מוסכמים כמופיע בטבלהפ הספקמן  או המזמין לגבות

בדרך של קיזוז תשלומים בחתימה ואישור של מורשה להתבצע מימוש פיצויים מוסכמים יכול  

 בכל דרך אחרת. /עורך המכרז מהערבות הבנקאית  על ידי / המשרד חתימה מטעם

 טבלת פיצויים מוסכמים 

 מוסכםמפתח חיוב פיצוי  תיאור החריגה רותימרכיב איכות הש #

 אספקהחריגה בתאריך ה 1
ימי עבודה ממועד  30מעל 

 .קבלת ההזמנה אצל הספק
בגין כל יום מעלות ההזמנה  1%

 ., החל מהיום השני לפיגורפיגור

2 
 ,המוביל תחריגה בשעת הגע

שתואמה לקבלת הציוד בין 
 09:00 - 16:00השעות 

חיוב בפיצוי עבור כל שעת 
 פיגור

 .פיגורלכל שעת ₪  427עד  

3 

חריגה בזמן תגובה לתקלה 
)באותו יום עד השעה  חמורה
או למחרת עד השעה  16:00
 בצהרים( 12:00

חיוב בפיצוי עבור כל שעת 
 פיגור

 פיגורת שעעבור כל ₪  17עד  
 מהשעתיים הראשונות.

בגין כל שעת פיגור ₪  85עד  
 נוספת.

4 
חריגה בזמן תגובה לתקלה 

 2.6.4.1בהתאם לסעיף  רגילה
חיוב בפיצוי עבור כל שעת 

 פיגור

 - מ פיגורת שעעבור כל ₪  8.5עד  
 הראשונות. השעות 4
בגין כל שעת פיגור ₪  43עד  

 .נוספת
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 מוסכםמפתח חיוב פיצוי  תיאור החריגה רותימרכיב איכות הש #

5 
או  פתרון תקלה מתמשכת

תוך  קבועה של הציודהחלפה 
 ימי עבודה 7

 פיגורחיוב בפיצוי עבור כל יום 
 פיגורהעבור יום ₪  43עד  

 .הראשון
 .בגין כל יום פיגור נוסף₪  171עד  

6 
אספקת ציוד לא תקין ו/או 

 במכרז שאינו תואם את הנדרש

במקרה שבו הציוד לא הוחלף 
ימי עבודה, חיוב בפיצוי  3תוך 

 פיגורבהתאם עבור כל יום 

 מעבר פיגור בגין כל יום₪  34עד  
 ימי עבודה. 3 - ל
 .בגין כל יום פיגור נוסף₪  85עד  

 תכולת הערכה .3

 :הבאים הפריטים יסופקו הטלוויזיות בערכת

 כבל מתח + טלוויזיה 1

 (על ידי המשרד הוזמןשמתקן תלייה )ככל  2

3 
 HDדיגיטאלי עידן + באיכות  ממיר

 .מובנה + עידןלי אדיגיט ממיר יכללו 75, "65, "55, "49,"43"בגודל  טלוויזיות

 טלוויזיה ערוצי קליטת המאפשרת חיצונית אנטנה 4

  םיומחיר מיםדג .4

 טלוויזיות דגמי 

 יצרן זוכה ספק #
גודל מסך 

 )אינטשים(
 דגם

מחיר בשקלים חדשים 

 )לא כולל מע"מ(

 

 הערות

E1 
גטר גרופ 

 בע"מ
Innova 32 MC325E 290.6  ₪  

E2 
 גרופ גטר

 בע"מ
Innova 43 GL433ST2 729.9 ₪  

E3 
 גרופ גטר

  בע"מ
Innova 49 GL-491ST2  847.86₪  

E4 
 גרופ גטר

 בע"מ
Innova 55 GL-556ST2 996.58  ₪  

E5 
 גרופ גטר

  בע"מ
Innova 65 GL-654ST2 1168.38 ₪  

E6 
 גרופ גטר

  בע"מ
Innova 75 GL-755ST2 2300.86 ₪  

 
 שנים 5 - מעבר ל - לטלוויזיותאחריות  הרחבת 

 גטר בע"מחברת  שנים 5 - מעבר ל תטלוויזיוהרחבת אחריות ל #
מחיר ליחידה 

)לא כולל 
 מע"מ(

E1  שנות אחריות( לטלוויזיה מדגם 2 -שנת אחריות נוספת )לא יותר מ  MC324E  14.53  ₪ 
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 ועיקור התקנה בסיסית ,תטלוויזיול מתקני תלייהמחירי  

E2  לטלוויזיה מדגםשנות אחריות(  2 -שנת אחריות נוספת )לא יותר מ   GL433ST2   36.5  ₪ 

E3  מדגם  השנות אחריות( לטלוויזי 2 -שנת אחריות נוספת )לא יותר מ  GL-491ST2 42.4  ₪ 

E4  מדגם  הטלוויזישנות אחריות( ל 2 -שנת אחריות נוספת )לא יותר מ  GL-556ST2 49.83 ₪ 

E5  מדגם  הטלוויזישנות אחריות( ל 2 -שנת אחריות נוספת )לא יותר מ GL-654ST2 58.42 ₪ 

E6  מדגם הטלוויזישנות אחריות( ל 2 -שנת אחריות נוספת )לא יותר מ   GL-755ST2 115.04 ₪ 

 הפריט #
כולל לא , קלים חדשיםמחיר לפריט )ש

 מע"מ(

1 
 55"-32''בגודל לטלוויזיה צמוד קיר  מקצועי מתקן תלייה

  ATCST 10 ם:דג
68.4 ₪ 

2 
 65''-75''בגודל לטלוויזיה צמוד קיר  מקצועי מתקן תלייה

  ATCST 13דגם: 
85.5 ₪ 

3 
-32מפרקים לטלוויזיה בגודל '' 2מקצועי בעל מתקן תלייה 

 ATCST 16דגם:  55"
102.6 ₪ 

4 

באתר  מתקין מורשה בלבד( ל ידיהתקנה בסיסית )ע
 :תכלול 55"-32בגודל ''  אחת הלטלוויזיהלקוח 
 התקנת מתקן תלייה/זרוע אחיזה על הקיר.  .1
 .הזרועמתקן התליה/על גבי  ההטלוויזיהתקנת  .2
 (.האות למקור החיבור הטלוויזי .3
ביצוע בדיקה מלאה לכל  ,ההטלוויזיהפעלת  .4

שידור זמני הפרמטרים של הטלוויזיה לרבות 
(PC/ממיר כבלים)  לצורך בדיקת תקינות
  טלוויזיה.ה

 .הפעלת הממיר עידן +כיוונים נדרשים  .5
אנשים לשימוש במסך  10עד  -ביצוע הדרכה ל .6

 כולל חלוקת חומר הדרכה רלוונטי

 136.8  ₪ 

5 

באתר  מתקין מורשה בלבד( ל ידיהתקנה בסיסית )ע
 :תכלול 75"-65בגודל ''  אחת הלטלוויזיהלקוח 
 התקנת מתקן תלייה/זרוע אחיזה על הקיר.  .7
 .על גבי מתקן התליה/הזרוע ההטלוויזיהתקנת  .8
 (.האות למקור החיבור הטלוויזי .9

ביצוע בדיקה מלאה לכל  ,ההטלוויזיהפעלת  .10
שידור זמני הפרמטרים של הטלוויזיה לרבות 

(PC/ממיר כבלים)  לצורך בדיקת תקינות
  טלוויזיה.ה

 הממיר עידן +הפעלת כיוונים נדרשים  .11
אנשים לשימוש במסך  10עד  -ביצוע הדרכה ל .12

 כולל חלוקת חומר הדרכה רלוונטי

213.7  ₪ 

 ללא עלות .32בטלוויזיה בגודל " DVBTעיקור  6

7 
עיקור כניסות קישורית בטלוויזיות בכל הגדלים בהתאם 

 לדרישות הלקוח.
 170.9  ₪ 
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 ההצמדה במכרז .5

 ."הבמרכבזה מיועד רק עבור משרדים ויחידות שאינם עובדים  סעיף 

 ההצמדה במכרז הינה לשער הדולר כמפורט להלן. 

 בש"ח. ינקבומחירי הספק כפי שנקבעו בתיחור,  

 קבע כתאריך הבסיס להצמדות. שער הדולר אשר פורסם ביום התיחור י 

 .בגדלים שונים תוויזיוטלבו בוצע תיחור המועד הינו  ,2020בנובמבר  18, תאריך הבסיס 

לעיל. תאריך הבסיס  4הנקובים בסעיף ₪, במטבע פי המחירים  על ,המזמין יעביר לספק הזמנות 

 .5.1.4יהיה בהתאם לאמור בסעיף 

נק ישראל ביום הוצאת ב על ידיידוע, כפי שמתפרסם ולר היציג ההתשלום יבוצע בהתאם לשער הד 

 לעיל. 5.1.5הספק, המוצמד בהתאם לסעיף  על ידיהחשבונית 

  הספק זוכהפרטי   .6

 בע"מגרופ גטר  שם הזוכה

 4400000389 מספר הסכם במרכב"ה

 פתח תקוה 7שמשון  כתובת הזוכה

 דוד סבח איש קשר

 פרטי איש קשר

   054-5691574נייד: 

 03-5761619משרד: 

 davidsa@getter.co.il דוא"ל:

ומידע  איש קשר להזמנות
 מנהל ערוצי הפצה -טכני 

   Helpdeskמרכז השירות

איש קשר להזמנות פרטי 
 ומידע טכני

  054-5691574נייד: 

 03-5761654משרד: 

 03-5761619פקס: 

 helpdesk@getter.co.il דוא"ל:
 davidsa@getter.co.ilדוא"ל: 

 מרכז שירות
 03-5761654משרד: 

 helpdesk@getter.co.il 

 800-556500/95לאומי  פרטי בנק לתשלום

 52004326 מספר חברה

 

 זהבמכרז  ושנרכש תלטלוויזיו מתן שירותי אחריות ותיקוניםבהמשכיות  .7

 .שהוצעו במכרז הישן תטלוויזיולא ניתן לרכוש דגמי  
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המפורטות להלן  תטלוויזיודגמי משיך לספק שירותי אחריות עבור תגרופ  וחברת גטר "מבע יניר חברת 

 .החודשים מיום רכישת הטלוויזי 60למשך  02-2016אשר נרכשו במסגרת מכרז ו

 יצרן ספק זוכה
 מסך גודל

 )אינטשים(
 דגם

 Innova 32 MC324M גטר גרופ בע"מ

 Innova 40 MC402T2 גטר גרופ בע"מ

 Innova 40 MC401T2 גטר גרופ בע"מ

 Fujicom 50 FJ50D2 יניר מערכות בע"מ

 Innova 55 GL555 גטר גרופ בע"מ

 Fujicom 75 FJ75ST2 יניר מערכות בע"מ

 

 איש הקשר מטעם מינהל הרכש הממשלתי  .8

, אליו ניתן לפנות באמצעות ניסים בן צרפתיהבהרה הקשורה למימוש המכרז הוא: מר /לכל שאלהאיש הקשר 

 .מערכת ניהול קשרי הלקוחות של מינהל הרכש

 רשימת נספחים .9

 .תוקף הארכות טבלת – א נספח 

 .הדעטבלת שינויים שבוצעו בהו – ב נספח 
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 טלוויזיותרכישת  :שם ההודעה

 

 הסכמים ומכרזים מרכזיים פרק ראשי: משרד האוצר

 מולטימדיה פרק משני: אגף החשב הכללי

 16.4.0.2 מספר הודעה: הודעות מכרזים מרכזיים – תכ"ם

 02תת מהדורה:  06 מהדורה: 

 578810 מספר פנייה במנו"ף:  02-2016מכרז מרכזי מספר  אסמכתה:

 

  

 בתוקף מיום: 22.02.2021  22.05.2022 :יום עד בתוקף 12מתוך  10עמוד 

 שם המאשר: גל אמיר  תפקיד: מנהל מינהל הרכש הממשלתי

 קישור לאתר"ם: תכהוראות  אתר לחץ כאןלקבלת עדכונים במערכת:  takam@mof.gov.il: ושאלות לפניות

 

 אנספח 

 טבלת הארכות תוקף

 

 26.06.2017 תאריך תחילת תוקף מקורי: 

 01.12.2019 תום תוקף מקורי:  תאריך
    

מספר הארכת 
 תוקף

תאריך ביצוע הארכת 
 תוקף

 סעיפים מושפעים חדש תוקף תאריך תום

01 13.12.2018 31.12.2019 1.4 

02 16.01.2020 30.06.2020 1.4 

03 03.06.2020 31.12.2020 1.4 

04 06.01.2021 22.05.2022 1.4 
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 טלוויזיותרכישת  :שם ההודעה

 

 הסכמים ומכרזים מרכזיים פרק ראשי: משרד האוצר

 מולטימדיה פרק משני: אגף החשב הכללי

 16.4.0.2 מספר הודעה: הודעות מכרזים מרכזיים – תכ"ם

 02תת מהדורה:  06 מהדורה: 

 578810 מספר פנייה במנו"ף:  02-2016מכרז מרכזי מספר  אסמכתה:

 

  

 בתוקף מיום: 22.02.2021  22.05.2022 :יום עד בתוקף 12מתוך  11עמוד 

 שם המאשר: גל אמיר  תפקיד: מנהל מינהל הרכש הממשלתי

 קישור לאתר"ם: תכהוראות  אתר לחץ כאןלקבלת עדכונים במערכת:  takam@mof.gov.il: ושאלות לפניות

 

  בנספח 

 טבלת שינויים שבוצעו בהודעה

 

 טבלת שינויים

 תיאור השינוי / נימוקים סעיף/ים מושפע/ים תאריך תת מהדורה מהדורה

02 
 

הוספת הבהרה ולפיה מחיר הפריטים  5.3 26.06.2017
 לא כולל מס ערך מוסף

03 

 

19.10.2017 

2.36 
שינוי אופן שליחת המוצרים והציוד 

הנלווה מרמת החדר לרמת המשרד 
 המזמין.

4.1 

  השינוי זמני של דגם טלוויזי

fujicom  FJ50D2לדגם FJ48D2 
 2017עד חודש דצמבר 

 המסמךשינויים כלליים בניסוח  

04 

 אינטש 32בגודל  ההוספת דגם טלוויזי סעיפים בכלל המסמך 24.12.2018 

 למלאיFJ50D2 דגם  החזרת 5.1 08.01.2018 

02 05.03.2018 

הפחתת מחירים בעקבות ביטול מס  5.1
 קנייה

 שלט -הוספת פריט  5.3

 אינט'ש 75תיקון מחיר של טלוויזיית  5.1 26.03.2018 03

הארכת תוקף עבור רכישת תצורות  1.4.1 28.05.2018 04
E3-E6 

05 01 13.12.2018 

בעקבות מכרז  עדכון תקופת הרכש 1.4
 חדש

 עדכון רשימת התצורות 3, 0

עדכון דגמי טלוויזיות ומחירים לאור  7, 4
 חדשהמכרז התוצאות 

עדכון פרטים ומחירים עבור מתקני  4.3
 תלייה לטלוויזיות

מועד תאריך הבסיס בהתאם לעדכון  5.1.4
 התיחור של התצורות החדשות

ביטול נספח מפרטים טכניים של  נספחים
 הטלוויזיות
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 הסכמים ומכרזים מרכזיים פרק ראשי: משרד האוצר

 מולטימדיה פרק משני: אגף החשב הכללי
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 02תת מהדורה:  06 מהדורה: 

 578810 מספר פנייה במנו"ף:  02-2016מכרז מרכזי מספר  אסמכתה:

 

  

 בתוקף מיום: 22.02.2021  22.05.2022 :יום עד בתוקף 12מתוך  12עמוד 

 שם המאשר: גל אמיר  תפקיד: מנהל מינהל הרכש הממשלתי
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 טבלת שינויים

 מהדורה
תת 

 מהדורה
 תיאור השינוי / נימוקים סעיף/ים מושפע/ים תאריך

05 

02 16.01.2020 

הארכת תקופת הרכש בעקבות  1.4
 מימוש זכות ברירה

 E1עדכון מחירים של תצורה  4

4.3 
( 3תיקון גודל מתקן תלייה )פריט 

וביטול זרוע אחיזה עם אפשרות 
 הטיה וסיבוב 

  MC324Mהחלפת זמנית של דגם  4.1 28.04.2020 03
 MC325Mבדגם 

הארכת תקופת הרכש בהתקשרות  1.4 03.06.2020 04
 המשך בפטור מחובת מכרז

06 

01 06.01.2021 

 הארכת תוקף המכרז  1.4

תיחור חדש לטלוויזיות בגדלים  כל ההודעה
 שונים

הבהרה לגבי התקנת הטלוויזיה על  2.4.4, 2.4.3
 מתקן תקרתי. 

הבהרה אודות מקרים בהם  2.5.7
 האחריות אינה תקפה

02 22.02.2021 

2.3.1 ,2.8.4 
יום  30עדכון אספקת המוצרים תוך 

, S.L.Aיום בטבלת  14במקום 
 טבלת פיצויים מוסכמים

עיקור הוספת סעיפים בנושא  4.3, 2.3.10 
 כניסות 
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