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 מבוא .1

 2016-02מכרז מרכזי מספר  במסגרת ,מקצועיים מסכיםהודעה זאת מפרטת את ההנחיות לרכישת  

 :מוצרים הבאיםל בהתייחס ,"המכרז"()להלן:  האספקת ציוד מולטימדיל

 .98'' -ו  86'', 75'', 65, "55'', 49דל "ובג יםמקצועיכים מס 

 0.9עובי פנל ) Bezel To Bezelמ"מ  1.8, 55בגודל '' (Video wall) מסך מקצועי לקיר וידאו 

 (.מ"מ

 .65'' –ו  55, ''43, ''32'' בגודל מסכי מגע מקצועיים 

 .49מסך קעור " 

 :הבאים והשירותים המוצרים יסופקוהמכרז,  במסגרת 

"השירותים  :)להלן 4בסעיף למשרדים או לאתרי המשרד, בעלות המפורטת  מסכיםהאספקת  

 "(.המבוקשים

 .שנים למוצרים ממועד האספקה 5 – שירות תיקונים ואחריות למתן  

 .4בסעיף כמפורט למשרדים  ומוצרים נלווים שירותים נוספיםאספקת  

 להלן. 0בסעיף מפורטים  הספקפרטי  

 :"(הרכשתקופת )להלן: "במסגרת המכרז )הפקת הזמנות רכש(  המוצריםרכישת  תקופת 

  .2021בספטמבר  5 תאריךתסתיים ב תקופת הרכש ,55'' – ו 49בגודל ''מסכים מקצועיים עבור  

 .2021בספטמבר  5תקופת הרכש תסתיים בתאריך  ,75" – ו 65בגודל " יםמקצועיכים עבור מס 

 .2021בספטמבר  5תקופת הרכש תסתיים בתאריך  ,98" – ו 86בגודל " יםמקצועי כיםעבור מס 

)עובי  Bezel To Bezelמ"מ  1.8, 55'' בגודל( Video wall) וידאו לקיר מקצועי מסך עבור 

 . 2021בספטמבר  10הרכש תסתיים בתאריך  תקופת ,מ"מ.( 0.9פנל 

 .2021 בפברואר 1בתאריך תסתיים תקופת הרכש  ,65'' –ו  55'' עבור מסכי מגע מקצועיים 

 .2021 ביוני 20בתאריך תקופת הרכש תסתיים  ,"43 – ו "32 עבור מסכי מגע מקצועיים 

 2023במרץ  30תקופת הרכש תסתיים בתאריך  49עבור מסך קעור " 

 ספקת כלל השירותים המבוקשים. אהעלויות הכרוכות בכל את  כוללהתשלום עבור רכישת מוצרים  

  הזוכה.מהספק המשרדים מחויבים לרכוש את השירותים המבוקשים  

 .מוסף ערך מס כוללים אינם כל המחירים בהודעה זו 

 ההוראה מטרת 

משרדי הממשלה, יחידות הסמך והגופים  עבור מסכים מקצועייםרכישת להעבודה הסדרת תהליך 

  הנלווים. 

 הנחיות לביצוע .2

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

 למשרד. וטיפול במוצרים שיסופקלההזמנות או 

 להלן. 0בסעיף מופיעים  המכירות הבכירפרטי מנהל  

 הזמנת השירותים המבוקשים 

אספקת הציוד הזמנת עבודה חתומה כנדרש לצורך  ,הרלוונטי לספק ,נציג המשרד יעביר 

 .והשירות

  לרבות: ,כלל הפרטים הנדרשים לביצוע ההזמנה ורטויפ בהזמנה 

 .יוד הנלווהפירוט הפריט והצ .2.2.2.1

 .ספקה נדרשאמקום ומועד  .2.2.2.2

 לקבלת המוצרים.פרטי הנציג במשרד   .2.2.2.3

 פקס./ר אלקטרוניימי עבודה מיום קבלתה בדוא 3תוך  ,ספקנציג המשרד יוודא קבלת אישור ה 

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

ימים מקבלתו כשהמוצר ארוז  10להחזיר מוצר תוך  ,בתיאום עם הספק ,יוכל ציג המשרדנ 

 . באריזתו המקורית וללא כל פגם, מכל סיבה שהיא

הספק יזכה את המשרד  רלוונטי.הבתיאום עם הספק את המוצר להחזיר  נציג המשרדבאחריות  

 ."(דמי ביטול" :להלן) מעלות ההזמנה 5%וינכה  מעלות ההזמנה 95%בעלות של 

 ה והתקנהספקא 

 זוכהספק הממועד העברת ההזמנה ל ימי עבודה 14תיעשה תוך למשרדים  סכיםהמ ספקתא 

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

יהיה זכאי לקבל מהספק נציג המשרד במועד הנדרש, הספק לא יספק את המסכים בו שבמקרה  

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

 להלן. 2.7.3בסעיף 

. לבקשת נציג נארזה על ידי היצרןשכפי  ,קרטון מקורית תבאריז שהם ארוזיםכיסופקו  סכיםהמ 

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

 שינחה נציג המשרד.

 :יופיעו הנתונים הבאים הבששיסופק יסומן במדבקה,  כל ציוד 

 .מועד תחילת תקופת האחריות –תאריך האספקה  .2.3.4.1

 המכרז והתיחור שבמסגרתו נרכש הציוד. מספר .2.3.4.2

 .מספר הטלפון של מרכז השירות של הספק .2.3.4.3

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

לכלל  בפריסה ארציתאת המוצרים לפזר  ,שיהיה צורךהספק, ככל במסגרת המכרז יידרש  

 בהם מצויים מתקני הלקוחות.אשר האתרים 
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בהם יש שלמעט אתרים  ,עד לרמת החדר הבודדהנלווה  הציודאת מוצרים וההספק יספק את  

  .בהם יש צורך בבדיקה ביטחונית מקיפהשאו אתרים  ,צורך בסיווג בטחוני העולה על "שמור"

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

 במהלך תקופה זו רשאי המשרד. יום 30בת ה פת בדיקתוגדר תקו וצר למשרדלאחר אספקת המ 

צורך, רשאי בו יש ש קרהכולל פתיחתו ובדיקת תכולתו. במ ,לפי שיקול דעתולבדוק את הציוד 

 המשרד לבקש כי הציוד ייבדק במעבדה מוסמכת.

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

 יצרן הציוד. ידי לכפי שהוא מופק ע ,בהזמנההכלולים 

 למוצרים, במסגרת עלות המוצר. USB – המזמין רשאי לדרוש מהספק להקשיח את כניסות ה 

 תקופת האחריות 

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

לכל המוצרים  המקורי היצרן של מקוריים חלפים אספקתרבות ל ,תיקונים ותחזוקה מלאה

 זו. האשר יסופקו במסגרת הודע

חודשים לפני תום תקופת האחריות  3המשרד בכתב בקשת  כפוף לקבלתב, למשרדהספק יספק  

תקרה של לוזאת עד  ,5 התאם למחירים המפורטים בסעיףאחריות נוספות ב , תקופותהמקורית

סתכם תתקופת האחריות הכוללת כך ש "תקופת האחריות המורחבת"(, :שנתיים נוספות )להלן

 . שנים מאספקת המוצר 7עד -ב

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

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

 ההתקשרות.

תיקון ישלם המשרד עבור  –מאתר המשרד למעבדה  המסךלא ניתן להוציא את בו שבמקרה  

 .4 בית הלקוח כמפורט בסעיףב המסך

 מוקד שירות תקלות 

בו יהיה שחלון קריאת השירות להלן.  0ד הספק תבוצע בהתאם לפרטים בסעיף הפנייה למוק 

 בימי ו' וערבי חג בין השעות. 17:00 – 08:00 ה', בין השעות – מענה אנושי הוא: ימים א'

 בהן חלון קריאות השירותשבשעות  ,זמן ההמתנה המקסימאלי למענה אנושי. 08:00-13:00

 דקות. 5לא יעלה על  ,פעיל

העבודה המקובלות.  ניתן יהיה לשגר הודעה בפקס/דואר אלקטרוני על תקלה לאחר שעות 

הודעה שתישלח לפקס/דואר אלקטרוני, תחשב כהודעה אשר נמסרה לזוכה בבוקרו של יום 

 .10:00העבודה הבא לפני השעה 

 לתקלות מענה 

 10:00עד לשעה  בימי העבודה שירותהתקבלה קריאת  קרה שבובמ –תקלה רגילה  .2.5.3.1

אם התקבלה  .ביום העבודה הבאבצהריים  12:00 יגיע הטכנאי עד לשעה ,בבוקר
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מיום  ימי עבודה 2כעבור בבוקר, יגיע הטכנאי  10:00קריאת השירות לאחר השעה 

ביום יגיע הטכנאי  ,בימי ו' או בערבי חג בצהריים. 12:00פתיחת הקריאה עד לשעה 

 בצהריים. 12:00עד השעה  העבודה הבא

תקלה חמורה )המשביתה את המערכת ולא ניתן לבצע כל שימוש במערכת  .2.5.3.2

 10:00 עד לשעה בימי העבודה התקבלה קריאת שירותקרה שבו במ –ובחלקיה( 

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

ביום יגיע הטכנאי  ,ו' או בערבי חגבימי או לחלופין , 10:00 השעה לאחר העבודה

 בצהריים. 12:00עד השעה  העבודה הבא

 .יפעל ברציפות לפתרון התקלה לשביעות רצון המשרד הספק .2.5.3.3

, שעות מרגע פתיחת הקריאה 48תוך סתיים יבמקרה של תקלה אשר תיקונה לא  .2.5.3.4

 ציוד חלופי ללא עלות נוספת. יספק הזוכה 

 מעבדת השירות 

לביצוע שירותי אחריות ותיקונים היצרן מטעם מורשית מעבדה עם או יתקשר יפעיל  הספק 

 ידו. על יםלמוצרים המסופק

 , אשר יכיל לכל הפחות את הפרמטרים הבאים: ממוין ינהל באופן ממוחשב יומן תקלות הספק 

 .שם המשרד .2.6.2.1

 .ציודדגם ה .2.6.2.2

 .תיאור התקלה .2.6.2.3

 .אופן הטיפול .2.6.2.4

 מועד קבלת המוצרים ומועד מסירתו חזרה למשרד. .2.6.2.5

 לקבל דוח תקלות ממוחשב מאחראי המעבדה. ,בכל עת ,המשרד רשאי .2.6.2.6

כל תקלה בתקופת האחריות תתוקן ללא תשלום. במקרה של תקלה אשר תחזור על עצמה יותר  

בדיקה יסודית, ובהתאם להחלטת  הלגביספק , יערוך היום רצופים 120 פעמים במהלך 3 – מ

 הדגם מאותו חדשת המשרד( בציוד חלופי פי קביע את הציוד הפגום )עלספק המשרד יחליף ה

 .הנדרש

 (SLAאמנת שירות ופיצויים מוסכמים ) 

ספקה, אעדיפויות ל המשרד להגדרת מדיניות וסדריאו  אמנת השירות היא כלי בידי עורך המכרז 

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

 הספקבאיכות השירות וברמות השירות המוגדרות לעיל, ייגבו מן  הספקבמקרה שבו לא יעמוד  

 להלן. פיצויים מוסכמים כמופיע וכמוסכם בטבלה

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

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

 פיצויים מוסכמיםטבלת  
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 מפתח חיוב פיצוי מוסכם תיאור החריגה רותימרכיב איכות הש #

 אספקהחריגה בתאריך ה 1
ימי עבודה ממועד  14מעל 

 קבלת ההזמנה אצל הספק

בגין כל מעלות ההזמנה  1%

מהיום השני החל , יום פיגור

 .לפיגור

2 

חריגה בשעת ההגעה של המוביל 

שתואמה לקבלת הציוד בין 

 9:00-16:00השעות 

שעת ר כל וחיוב בפיצוי עב

 חריגה
 לכל שעת חריגה.₪  427

3 

חריגה בזמן תגובה לתקלה 

)באותו יום עד השעה חמורה 

או למחרת עד השעה  16:00

 בצהרים( 12:00

עבור כל שעת חיוב בפיצוי 

 חריגה

עבור כל שעה ₪  17

 מהשעתיים הראשונות.

בגין כל שעת פיגור ₪  85

 נוספת.

4 
בזמן תגובה לתקלה חריגה 

 2.5.3.1בהתאם לסעיף  רגילה

חיוב בפיצוי עבור כל שעת 

 חריגה

 4 – עבור כל שעה מ₪  8.5

 השעות הראשונות.

בגין כל שעת פיגור ₪  43

 .נוספת

5 

פתרון תקלה מתמשכת או 

 7תוך  החלפה קבועה של הציוד

 ימי עבודה

עבור כל יום חיוב בפיצוי 

 חריגה

עבור יום החריגה ₪  43

 .הראשון

בגין כל יום פיגור ₪  171

 .נוסף

6 
אספקת ציוד לא תקין ו/או שאינו 

 תואם את הנדרש במכרז

במקרה שבו הציוד לא 

 ,ימי עבודה 3תוך הוחלף 

עבור חיוב בפיצוי בהתאם 

 חריגה.כל יום 

 3 ל בגין כל יום מעבר₪  34

 ימי עבודה.

בגין כל יום פיגור ₪  85

 .נוסף

 

 תכולת הערכה .3

 :)יחידות( הבאים הפריטים יסופקו המסכים בערכת 

                                                 

 
(, יכולת צילום מסך, צבעים 4בעלת יכולת החלפת צבעים )לפחות  hiteboardWכנה כוללת אפליקציית והת 1

 .תמונה ויכולת שליחת המדיה לאביזר אחסון חיצוני או דרך ממשק אינטרנטיהקפאת 

# 
מסכים מקצועיים 

 בגדלים שונים

מסך מקצועי לקיר 

 Bezel 1.8 וידאו 

To Bezel 

Video wall) בגודל )

''55 

–ו  55מסכי מגע בגודל ''

''65 

1 

Remote 

Controller(include 

battery 2ea) 

Remote 

Controller 

עטים לכתיבה על  2 

 המסך

2 Power Cord Power Cord אשר 1תוכנת הפעלה 

בדיקה עצמית של  תאפשר
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 נלווים למסכיםשירותים מוצרים ו ומחיר מסכים יומחיר מיםדג .4

 "הנדסה.מ ד" חברת –זוכה  ספק 

 .98" -ו 86, "55" ,49'' בגדלים מקצועיים מסכים 

מיועדים להשתלב בדרך כלל בחדרי מולטימדיה מסוגים שונים  המסכים המקצועיים .4.1.1.1

 .(ומה)חדרי דיונים, חדרי בקרה, מרכזי שליטה, חדרי מצב, חמ"לים וכד

 ."Professionalהמוניטורים המקצועית "מסדרת הינם  המסכים .4.1.1.2

כיון צבעים. והמסך 

התממשקות מלאה 

לחיבור מחשב מציג 

או  USBבעזרת חיבור 

 חיבור אל חוטי. 

3 Quick start guide DP Cable 

מעמד שולחני  לא יסופק 

 סטנדרטי

4 RGB Cable Manual 

ל  DP –מתאם ממשק מ 

– HDMI  

 )לפי דרישת הלקוח(

5 Regulation Book IR Receiver 

 –מ   AUDIOפורם 

HDMI 

6 
Phone to RS232C 

Gender 
RS-232C Cable 

 

7 Memory cover LAN Cable  

8 
HDB-T  לפי דרישת(

 הלקוח(
Guide Bracket 

 

9  Screws  
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כבל מתאם או באמצעות  ,שליטהצורך ל RS-232מסוג  ממשקהמסכים כוללים  .4.1.1.3

 .(RJ45)מחבר  IPבממשק 

מאפשר את הפונקציות הבאות: הדלקה וכיבוי,  RS-232פרוטוקול שליטה בממשק  .4.1.1.4

וקרן, חיווי בין כל ערוצי הכניסה, שינוי עוצמת השמע, חיווי על סוג הערוץ המ מיתוג

לצורך שליטה על כל  IP שליטה בממשקעל תקלות וטיפולים נדרשים בצג, 

 ובקרה על מצב המסך. יחיוווכן קבלת ,  RS-232- הפונקציות הנשלטות ב

 

 דגם גודל מסך יצרן

מחיר בשקלים 

 חדשים

 )לא כולל מע"מ(
 הערות

LG 

49" 49UH5E 2,215.4  ₪ 

ערכת המסך תכלול 
סט רמקולים מקוריים 

דגם  LGשל 
5200SP-  

55" 55UH5F-H 2,365.8 ₪ 
המסך כולל רמקולים 

  מובנים

86" 86UH5F-H  5,128.2  ₪  

98" 98UH5F 16,666.7 ₪ 
המסך כולל רמקולים 

  מובנים

 
 98" -ו 86, "55, "49בגדלים ''מסכים מקצועיים שירותים ומוצרים נלווים ל 

 

 מפרט טכני 
ליחידה מחיר 

)לא כולל 
 מע"מ(

 ₪  PLB-800 299.15דגם  55 -"49" למסך אחד לתמיכה בגודל מסך מתקן תליה מקצועי צמוד קיר

 ₪   LP37-69F 427.35דגם  98" – 86"מתקן תליה מקצועי צמוד קיר למסך אחד לתמיכה  בגודל מסך 

 לכל סוגי המסכים, בהתאם לבקשת המזמין הקשחת כל הקישוריות/עיקור
ללא תוספת 

 עלות

 ₪  213.7 עלות התקנת מסך בודד

 ₪ 214 .חיצונית במעבדה לתיקון המכשיר את להוציא ניתן לא שבהםבאתר הלקוח במקרים  תיקון

 

 
 "ממ 0.9 פנל עובי ezel To BezelB "ממ 1.8 – (VIDEO WALLקיר וידאו )מקצועי ל מסך 

מסוגים שונים )חדרי להשתלב בדרך כלל בחדרי מולטימדיה  מיועדה קיר וידאו .4.1.3.1

 ניתן להקרין דרכם תוכן רגיל .(ומהבקרה, מרכזי שליטה, חדרי מצב, חמ"לים וכד

 .יומידע אינפורמטיב

עובי הפנל במסך  – ((B TO B המאפיין המרכזי במסכי קיר וידאו הינו עובי הפנל .4.1.3.2

 .Bezel To Beze מ"מ  1.8, מ"מ 0.9 קיר וידאו שנבחר הינו

התקין וניתן ל אופקית או אנכית ה בצור ניתנים להתקנה VIDEO WALL – מסכי ה .4.1.3.3

 היוצרים קיר וידאו בו קווי ההפרדה בין המסכים דקים יחסית.צמודים מספר מסכים 
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 דגם גודל מסך יצרן

מחיר בשקלים 

 חדשים

 )לא כולל מע"מ(

 הערות

LG 55" LG-55VH7E 3,504.27  ₪ 
 Bezelמ"מ  1.8

To Bezel 

 

 
 Bezel To Bezelמ"מ VIDEO WALL 1.8 ך נלווים למסשירותים ומוצרים  .4.1.3.4

 מפרט טכני 
מחיר ליחידה 

)לא כולל 
 מע"מ(

 ₪  LVW-46T 1,025.64דגם  Video Wallמתקן תליה מקצועי למסך 

 ₪  256.41 מסכים )מחיר להתקנת מסך((3*3) 9התקנת מסך כחלק מקיר וידאו  עד 

 ₪  217.95 ואילך )מחיר להתקנת מסך( 10-התקנת מסך כחלק מקיר וידאו מהמסך ה

 

 יםמגע מקצועי מסכי 

, מיועדים להצגת מידע, הנחיה אינטראקטיביתוהם בעלי דיוק גבוה הינם מסכים אלו  .4.1.4.1

 .באמצעות מגע של אצבעות או באמצעות עט סטילוס תהצגת מצגות אינטראקטיביו

 

 דגם גודל מסך יצרן
מחיר בשקלים 

 חדשים
 )לא כולל מע"מ(

LG 
32" LG 32TA3E 2,933.3 ₪ 

43" LG 43TA3E 3,409 ₪ 

 
  43"ו 32" מקצועייםמסכי מגע שירותים ומוצרים נלווים ל .4.1.4.2

 

 מפרט טכני 
מחיר ליחידה 

)לא כולל 
 מע"מ(

 דגם 43'' –ו  32אחד, לתמיכה בגודל מסך '' מגעלמסך מתקן תליה מקצועי צמוד קיר 
PLB480   

299.14  ₪ 

 ₪  213.6 43'' –ו  32'' בגודל בודד מגעהתקנת מסך  עלות

 ₪  68.4 43'' –ו  32בגודל '' מגעעבור מסך  מגע עט

 במעבדה לתיקון המכשיר את להוציא ניתן לא שבהםבאתר הלקוח במקרים  תיקון
 .חיצונית

214 ₪ 

 

 "בע"מ אוריקון" חברת –ספק זוכה  

 75" – ו 65'' בגדליםמקצועיים ם מסכי 
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מיועדים להשתלב בדרך כלל בחדרי מולטימדיה מסוגים שונים  המסכים המקצועיים .4.2.1.1

 .(ומה)חדרי דיונים, חדרי בקרה, מרכזי שליטה, חדרי מצב, חמ"לים וכד

 ."Professionalמסדרת המוניטורים המקצועית "המסכים הינם  .4.2.1.2

כבל מתאם או  באמצעות ,שליטהצורך ל RS-232מסוג  ממשקהמסכים כוללים  .4.2.1.3

 .(RJ45)מחבר  IPבממשק 

, וכיבוי הדלקה: הבאות הפונקציות את מאפשר RS-232פרוטוקול שליטה בממשק  .4.2.1.4

 חיווי, המוקרן הערוץ סוג על חיווי, השמע עוצמת שינוי, הכניסה ערוצי כל בין מיתוג

לצורך שליטה על כל  IP שליטה בממשקוטיפולים נדרשים בצג,  תקלות על

 ובקרה על מצב המסך. יחיוווכן קבלת ,  RS-232-הפונקציות הנשלטות ב

 

 יצרן
גודל 

 מסך
 דגם

 מחיר בשקלים חדשים

 הערות )לא כולל מע"מ(

Samsung 
65" QM65R  2,051.3  ₪ 

 טווח וזווית הקליטהככל ויידרש שיפור 
( IRשל המסך מול השלט אלחוטי )

לצד חיצונית  IR  עיניתהספק  יתקין 
  המסך ללא תוספת עלות 

75" QM75R 3,418.8 ₪ 

 

 
 75ו " 65למסכים מקצועיים " שירותים ומוצרים נלווים .4.2.1.5

 מפרט טכני 
מחיר ליחידה 

)לא כולל 
 מע"מ(

 לכל סוגי המסכים, בהתאם לבקשת המזמין  הקשחת כל הקישוריות/עיקור
ללא תוספת 

 עלות

 דגם 75''-46''מתקן תליה מקצועי צמוד קיר למסך אחד לתמיכה בגודל מסך 
LP37-69F 

299.15  ₪ 

  ₪ 213.7 התקנת מסך בודד עלות

 במעבדה לתיקון המכשיר את להוציא ניתן לא שבהם במקרים הלקוח באתר תיקון
 .חיצונית

214 ₪ 

 

 65, "55" יםמגע מקצועי מסכי 

באמצעות מגע  תאלו בעלי דיוק גבוה המאפשרים הצגת מצגות אינטראקטיביו מסכים .4.2.2.1

כתיבה על גבי המסך תוך שמירה המאפשר עט סטילוס  באמצעות של אצבעות או

 של התוכן המוצג. 

  דגם  מסך גודל יצרן
 "חמחיר בש

 )לא כולל מע"מ(

SAMSUNG 55'' wm55R 5,829 ₪ 

SAMSUNG 65'' wm65R  7,448.7 ₪ 
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 (בע"מ" אוריקון") 65, "55" מקצועייםמסכי מגע שירותים ומוצרים נלווים ל .4.2.2.2

 

 מפרט טכני 
מחיר ליחידה 

)לא כולל 
 מע"מ(

 במעבדה לתיקון המכשיר את להוציא ניתן לא שבהם במקרים הלקוח באתר תיקון
 .חיצונית

214 ₪ 

 ₪  299.14 .65''-55''אחד בגודל מסך  מגעמתקן תליה מקצועי צמוד קיר למסך 

 ₪  213.67 .התקנת מסך מגע בודד

 ₪  68.37  .עט מגע נוסף לעטים בערכה רכש

 לכל סוגי המסכים, בהתאם לבקשת המזמין  הקישוריותהקשחת כל /עיקור
ללא תוספת 

 עלות

 49מסך קעור " 

 .16:9אינץ' ביחס צלעות   27לוקת המסך לשני מסכים בגודל מאפשר ח .4.2.3.1

 מאפשר חיבור שני מקורות )מחשבים( למסך אחד. .4.2.3.2

 יצרן
 גודלסוג ו

 מסך
  דגם 

 "חמחיר בש

 )לא כולל מע"מ(

SAMSUNG 
מסך קעור 

"49  
C49HG90DMM 3,675.21 ₪ 

 

 )"אוריקון בע"מ"( 49למסך קעור "שירותים ומוצרים נלווים  .4.2.3.3

 מפרט טכני 
מחיר ליחידה 

)לא כולל 
 מע"מ(

 ₪ 214 ב' ראה נספח *אחד מסך של בסיסית ההתקנ

מבנים קרובים שאין צורך  -באותו אתר/קמפוס באותו יום )קמפוס נוסף מסך התקנת
 (בינהםבנסיעה 

68.38  ₪ 

 סוגי המסכים, בהתאם לבקשת המזמין  לכל הקישוריות כלהקשחת /עיקור
 תוספת ללא

 עלות

 .המקצועיים סכיםמהשל  טכנייםמפרטים  –נספח א ב המסכים מצורפיםשל  יםטכני יםמפרט 

 .הנחיות להתקנת מתקן תלייה ומסך – בנספח לפירוט אופן התקנת מתקן תלייה או מסך בודד ראה  

 למסכים אחריות הרחבת .5

 .4.2.1וסעיף  4.1.1כאמור בסעיף למסכים מקצועיים אחריות  הרחבת 

 האחריות סוג
מחיר 

ליחידה )לא 
 כולל מע"מ(

 ₪  110.77 49'' שנות אחריות( למסך בגודל 2-שנים )לא יותר מ 5שנת אחריות נוספת מעבר ל 

 ₪  118.29 55'' שנות אחריות( למסך בגודל 2-שנים )לא יותר מ 5שנת אחריות נוספת מעבר ל 

 ₪  102.57 65'' שנות אחריות( למסך בגודל 2-שנים )לא יותר מ 5שנת אחריות נוספת מעבר ל 
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 האחריות סוג
מחיר 

ליחידה )לא 
 כולל מע"מ(

 ₪  170.94 75'' שנות אחריות( למסך בגודל 2-שנים )לא יותר מ 5שנת אחריות נוספת מעבר ל 

 ₪  256.41 86'' שנות אחריות( למסך בגודל 2-שנים )לא יותר מ 5שנת אחריות נוספת מעבר ל 

 ₪ 833.34 98שנות אחריות( למסך בגודל '' 2-שנים )לא יותר מ 5שנת אחריות נוספת מעבר ל 

 
 4.1.3 כאמור בסעיף Bezel To Bezelמ"מ  1.8 – 55בגודל '' – V WALLאחריות למסך  הרחבת 

 האחריות  סוג
מחיר ליחידה 

)לא כולל  
 מע"מ(

 Video שנות אחריות( למסך 2 -יותר משנים )לא  5שנת אחריות נוספת מעבר ל 
Wall מ"מ  1.8 – 55'' בגודלBezel To Bezel ( מ"מ 0.9עובי פנל) 

175.21  ₪ 

 
  מגע למסכיאחריות  הרחבת 

 האחריות  סוג
מחיר ליחידה 

)לא כולל  
 מע"מ(

מגע  מסךשנות אחריות( ל 2 -שנים )לא יותר מ 5שנת אחריות נוספת מעבר ל 
 55'' בגודל

291.45 ₪ 

מגע  מסךשנות אחריות( ל 2 -שנים )לא יותר מ 5שנת אחריות נוספת מעבר ל 
 65'' בגודל

372.43 ₪ 

מגע  מסךשנות אחריות( ל 2 -שנים )לא יותר מ 5שנת אחריות נוספת מעבר ל 
 "32בגודל 

146.67 ₪ 

מגע  מסךשנות אחריות( ל 2 -שנים )לא יותר מ 5שנת אחריות נוספת מעבר ל 
 "43בגודל 

170.45 ₪ 

 

 49למסך קעור "אחריות  הרחבת 

 

 האחריות  סוג
מחיר ליחידה 

)לא כולל  
 מע"מ(

 ₪  183.76  49שנות אחריות( למסך קעור " 2 -שנים )לא יותר מ 5שנת אחריות נוספת מעבר ל 

 

 ההצמדה במכרז .6

 עיף זה מיועד רק עבור משרדים ויחידות שאינם עובדים במרכב"ה.ס*

 לשער הדולר כמפורט להלן. ההצמדה במכרז הינה 

 .קלים חדשיםמחירי הספק כפי שנקבעו בתיחור, ינקבו בש 

 :הם הבסיס תאריכי. להצמדות הבסיס כתאריך יקבע התיחור ביום פורסם אשר הדולר שער 

 .2018 בנובמבר 19 ,65'' –ו  55'' מגע כימסבו בוצע תיחור שהמועד  -  אריך בסיסת 
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 .2019 יוניב 3, 43'' –ו  32'' מגע מסכיבו בוצע תיחור שהמועד  -  אריך בסיסת 

, 98" ,86, "75" ,65, " 55" ,49" מקצועיים מסכיםהמועד שבו בוצע תיחור  –תאריך בסיס  

 .2019 ביולי 23

 Bezel To Bezelמ"מ  Video wall "55, 1.8מסך המועד שבו בוצע תיחור  - בסיס  תאריך 

 .2020 פברוארב 19

 .2021 מרץב 17, 49מסך קעור "בו בוצע תיחור שהמועד  -  אריך בסיסת  

. תאריך הבסיס יהיה לעיל 4הזמנות יצאו לספק על ידי המזמין בשקלים על פי המחירים הנקובים בסעיף  

 .6.3בהתאם לאמור בסעיף 

בנק ישראל ביום הוצאת  ל ידיכפי שמתפרסם ע ,התשלום יבוצע בהתאם לשער הדולר היציג הידוע

 לעיל. 6.3הספק, המוצמד בהתאם לסעיף  ל ידיהחשבונית ע

 למסך שנרכש במכרז קודם מתן שירותי אחריות ותיקוניםבהמשכיות  .7

 מכרז במסגרת נרכש אשר ,בטבלה כמפורט מסך דגם עבורתיקונים  שירותתמשיך לספק  "ד.מ" חברת 

 חודשים מיום רכישת המסך. 60למשך  02-2016

 

שם 
 הספק

 מקט הפריט יצרן
 

 השירות
 

מחיר 
בשקלים 
חדשים 
לא כולל 

 מע"מ

 הערות

 LG "ד.מ"

65LX341C  

 ללא עלות שירות תיקונים בלבד
 5למשך 

שנים מיום 
 הרכישה

43SM5KE 

49SM5KC 

55SM5KE 

65SM5KC 

75UH5PC-B 

LV340C43 

LV340C49 

LV340C55 

UV340C65 

LG-55VH7B 
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98UH5E 

55UH5E 

86UH5PE 

 

 נרכש אשר ,בטבלה כמפורט מסך דגם עבורתיקונים  שירותתמשיך לספק  "בע"מ אוריקון"חברת  

 חודשים מיום רכישת המסך. 60למשך  02-2016 מכרז במסגרת

שם 
 הספק

 הפריט מקט יצרן
 

 השירות
 

מחיר 
בשקלים 
חדשים 
לא כולל 

 מע"מ

 הערות

 Samsung "ריקוןוא"
 34מסך קעור "

CH89 34" 
 ללא עלות בלבד שירות תיקונים

 5למשך 
שנים מיום 

 הרכישה

 Samsung "ריקוןוא"

בגודל  Video Wallמסך 
 מ"מ 1.7עובי פנל – 55''

 ( B.T.Bמ"מ  3.5)
55UD55E-A 

 ללא עלות שירות תיקונים בלבד
 5למשך 

שנים מיום 
 הרכישה
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 פרטי הספקים .8

 "בע"מ אוריקון" שם הספק

 יהודה אור 10 ההגנה כתובת

 4400000420 "הבמרכבהסכם  מספר

 נער איציק בכיר מכירות מנהל

מנהל  –נייד  טלפון
 מכירות

050-8505335 

 itzikn@oricon.co.il מכירות מנהל"ל דוא

 072-2123400 להזמנות משרד טלפון

 03-6325545 משרד להזמנות פקס

 itzikn@oricon.co.il הזמנות משרד מייל

 511864944 מספר עסק

 606609 חשבון, יהוד 617 סניף, פועלים לתשלום בנק פרטי

 

 ""מבע הנדסה 3000.מ ד" שם הספק 

 3152ת.ד  –א.ת צפוני קיסריה  20 השחם כתובת

 4400000384 "הבמרכבהסכם  מספר

 מואב עופר בכיר מכירות מנהל

מנהל  –נייד  טלפון
 מכירות

(050) 311-3310 

 ltd.co.il-oferm@dm מכירות מנהל"ל דוא

 513228726 מספר עסק

 177558 חשבון 562 סניף הפועלים בנק לתשלום בנק פרטי

 איש הקשר מטעם מינהל הרכש הממשלתי  .9

, אליו ניתן לפנות באמצעות ניסים בן צרפתילכל שאלה/הבהרה הקשורה למימוש המכרז הוא: מר איש הקשר 

 .מערכת ניהול קשרי הלקוחות של מינהל הרכש
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 נספחים .10

 .המקצועייםמפרטים טכניים של המסכים  –נספח א  

 הנחיות להתקנת מתקן תלייה ומסך. –ב נספח  

 .תוקף הארכות טבלת – ג נספח 

 טבלת שינויים שבוצעו בהודעה. –ד נספח  
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 נספח א 

 המסכים המקצועייםשל  םטכניי יםמפרט

 

 98" –ו  LG "49",55" ,86  יםמקצועי מסכים .1
 

  LG 98מסך מקצועי "   LG 86"מסך מקצועי    LG 55" מסך מקצועי   LG 49"מסך מקצועי 

 LG
49-55-65UH5E.pdf

   

 65-55-49-43UH5F-H
Series_Datasheet(low)_LG UHD Signage_200603.pdf 

98-86-75UH5F-H.pdf

 

98UH5F_86-75UH5E
Datasheet(low)_LG UHD Signage_200313.pdf_ 

 
 75"– ו SAMSUNG"65  יםמקצועי מסכים .2

 

Smart_Signage_QMR
Series_Datasheet.pdf_

 

 תלייה מתקן+  Bezel To Bezelמ"מ  1.8 ,55'' בגודל Video wall מסך .3

דאו וואל   מסך וי
mm1.8 B.T.B.pdf

           

מפרט מתקן למסכי 
POP UP  - LVW 46-T .pdf דאו קיר וי

 
 

 LG "43 –ו  "32מגע  מסכי .4

 LG 32TA3E
43TA3E.pdf

 

   65"  ו  55" סמסונג מגע מסך .5

_Samsung_Flip_2019
pdf.)1( 2 

 
 סמסונג 49מסך קעור ". 6

 C49HG90DMM Spec
pdf.)1( 
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 מסכים מקצועייםרכישת  :שם ההודעה

 

 הסכמים ומכרזים מרכזיים פרק ראשי: משרד האוצר

 מולטימדיה פרק משני: אגף החשב הכללי

 16.4.0.3 מספר הודעה: הודעות מכרזים מרכזיים – תכ"ם

 17תת מהדורה:  04 מהדורה: 

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

 

 

 בתוקף מיום: 24.03.2021  30.03.2023   :יום עד בתוקף 28מתוך  17עמוד 

 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 

 הנחיות להתקנת מתקן תלייה ומסך

 
 יהיהנחיות להתקנת מתקן תל

כל מזמין יוכל לבקש מהספק הזוכה אספקת מתקן תליה מקצועי צמוד קיר למסך לתצורה זו של יצרן  .1

 שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.בסעיף המסך, וזאת בעלות כמפורט 

 לעיל. 

 מתקן התלייה יעמוד בדרישות הבאות: .2

 הנדרשים להתקנתו. המתקן יוכל להיות מותקן על גבי כל קיר ויכלול את כל האביזרים .2.1

 .(או לנפילתו/נגיעה במסך לא תגרום לתזוזה של המסך ו)המתקן יהיה רובסטי  .2.2

 .המתקן יאפשר תזוזה של המסך והסטתו ימינה ושמאלה בהתאם לצורך בזמן ההתקנה .2.3

 

 הנחיות להתקנת המסך

כרז בהתאם להחלטת המזמין התקנת המסך יכולה להתבצע על ידי המזמין עצמו או ספק הזוכה במ .1

שגיאה! מקור ההפניה לא בסעיף  האינטגרציה או הספק הזוכה בתיחור זה )לא חובה( בעלות כמפורט

 .לעיל נמצא.

 ככל שההתקנה תתבצע על ידי הספק הזוכה בתיחור זה, ההתקנה תבוצע בהתאם למפורט להלן: .2

 ה.ימתקן תלי ביגל ההתקנה ע .2.1

 חיבור המסך למקור האות. .2.2

 /PCר המסך למקור שידור זמני )הפעלת המסך, ביצוע כיוונים נדרשים והדרכת המזמין, לרבות חיבו .2.3

 ממיר כבלים לצורך בדיקת תקינות המסך(.

 דקות לפחות. 30אנשים במשך  5הדרכה לעד  .2.4

 

 49הנחיות להתקנת מסך קעור "

בהתאם להחלטת המזמין התקנת המסך יכולה להתבצע על ידי המזמין עצמו או ספק הזוכה במכרז  .1

שגיאה! מקור ההפניה לא בסעיף  חובה( בעלות כמפורטהאינטגרציה או הספק הזוכה בתיחור זה )לא 

  .לעיל נמצא.

ע"י מתקין מורשה בלבד למסך ככל שההתקנה תתבצע על ידי הספק הזוכה בתיחור זה, ההתקנה תבוצע  .2

 בהתאם למפורט להלן:ו מסוג זה

 .בעמדה שתיקבע ע"י המזמין התקנת המסך והצבתו .2.1

 .חיבור מחשב/ים  וכיול המסך על פי דרישת המזמין .2.2

 .מפעילים 1-5הפעלה והדרכה במשך חצי שעה ל  .2.3
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 מסכים מקצועייםרכישת  :שם ההודעה

 

 הסכמים ומכרזים מרכזיים פרק ראשי: משרד האוצר

 מולטימדיה פרק משני: אגף החשב הכללי

 16.4.0.3 מספר הודעה: הודעות מכרזים מרכזיים – תכ"ם

 17תת מהדורה:  04 מהדורה: 

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

 

 

 בתוקף מיום: 24.03.2021  30.03.2023   :יום עד בתוקף 28מתוך  18עמוד 

 שם המאשר: גל אמיר  תפקיד: מנהל מינהל הרכש הממשלתי

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

 

 גנספח 

 לת הארכות תוקףטב

 

 01.06.2017 תאריך תחילת תוקף מקורי: 

 10.09.2021 תום תוקף מקורי:  תאריך
     

מספר 
הארכת 

 תוקף

תאריך ביצוע 
 הארכת תוקף

 תאריך תום תוקף חדש
סעיפים 
 מושפעים

 הערות

01 04.12.2018 01.08.2020 1.4 

תוקף רכישת מסך קעור קיצור 
ועדכון תוקף לרכישת  34''

עובי פנל  Video wall מסכי
 מגע ומסכימ"מ  1.7

02 20.06.2019 20.12.2020 1.4 
רכישת מסכי מגע עבור 
   43'' –ו  32'' יםמקצועי

03 08.08.2019 05.03.2021 1.4 
עבור רכישת מסכים מקצועיים 

 –ו  86, ''75, ''65, ''55, ''49''
''98 

 
04 
 

28.07.2020 10.09.2021 1.4 

תוקף רכישת מסכי הארכת 
 65ו " 55מגע מקצועיים "

והארכת תוקף עבור רכישת 
 55מסך מקצועי לקיר וידאו "

05 13.12.2020 20.06.2021 1.4 
הארכת תוקף רכישת מסכי 

   43'' –ו  32מגע מקצועיים ''

06 20.1.2021 05.09.2021 1.4 
הארכת תוקף רכישת מסכים 

, 55, ''49מקצועיים בגדלים ''
 98'' –ו  86, ''75, ''65''

07 24.03.2021 30.03.2023 1.4.7 
 

 .49הוספת מסך קעור "
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 מסכים מקצועייםרכישת  :שם ההודעה

 

 הסכמים ומכרזים מרכזיים פרק ראשי: משרד האוצר

 מולטימדיה פרק משני: אגף החשב הכללי

 16.4.0.3 מספר הודעה: הודעות מכרזים מרכזיים – תכ"ם

 17תת מהדורה:  04 מהדורה: 

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

 

 

 בתוקף מיום: 24.03.2021  30.03.2023   :יום עד בתוקף 28מתוך  19עמוד 

 שם המאשר: גל אמיר  תפקיד: מנהל מינהל הרכש הממשלתי

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

 

  ד נספח

 טבלת שינויים שבוצעו בהודעה
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 מסכים מקצועייםרכישת  :שם ההודעה

 

 הסכמים ומכרזים מרכזיים פרק ראשי: משרד האוצר

 מולטימדיה פרק משני: אגף החשב הכללי

 16.4.0.3 מספר הודעה: הודעות מכרזים מרכזיים – תכ"ם

 17תת מהדורה:  04 מהדורה: 

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

 

 

 בתוקף מיום: 24.03.2021  30.03.2023   :יום עד בתוקף 28מתוך  20עמוד 

 שם המאשר: גל אמיר  תפקיד: מנהל מינהל הרכש הממשלתי

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

 

 טבלת שינויים

 מהדורה
תת 

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

 אינשט 75תוספת דגם מסך   1.4 01.06.2017  02

03 

 

01 21.11.2017 4.1.3 
הוספת מסכים מקצועיים לגופים 

 ביטחוניים

 

02 

 

19.02.2018 1.4.1 
הארכת תקופת רכישת מסכים בגודל 

 אינץ'  43-65

 

03 
 עדכון מחירים 0 26.02.2018

04 01.05.2018 

4.1.3 
בעקבות  65בגודל מסך הסרת 

 הפסקת יצור

שגיאה! מקור ההפניה לא 

 נמצא.

עדכון לגבי המשך שירות תיקונים 

 65למסך טלוויזיה בגודל 

05 28.05.2018  
הארכת תוקף לרכישת מסך מקצועי 

 אינץ' 75

06 01.07.2018 

שגיאה! מקור ההפניה לא 

שגיאה! מקור ההפניה , נמצא.

שגיאה! , 0, 3.1, נמצא.לא 

 ,מקור ההפניה לא נמצא.

שגיאה! מקור ההפניה , 5.3

 לא נמצא.

אינץ' ברוחב  34תוספת דגם מסך 

 21:9צלעות 

 "אוריקון בע"מ"הוספת פרטי ספק  0

 נספח א
 34הוספת מפרט טכני של מסך 

 אינטש

 נספח ב
 Easy הוספת נספח הסבר על תוכנת 

Setting Box 

07 22.10.2018 1.4.1 
הארכת תוקף לרכישת מסכים בגדלים 

 75'' –ו  65''-43''
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 מסכים מקצועייםרכישת  :שם ההודעה

 

 הסכמים ומכרזים מרכזיים פרק ראשי: משרד האוצר

 מולטימדיה פרק משני: אגף החשב הכללי

 16.4.0.3 מספר הודעה: הודעות מכרזים מרכזיים – תכ"ם

 17תת מהדורה:  04 מהדורה: 

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

 

 

 בתוקף מיום: 24.03.2021  30.03.2023   :יום עד בתוקף 28מתוך  21עמוד 

 שם המאשר: גל אמיר  תפקיד: מנהל מינהל הרכש הממשלתי

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

 

 75''הפחתת מחיר למסך  4.1
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 מסכים מקצועייםרכישת  :שם ההודעה

 

 הסכמים ומכרזים מרכזיים פרק ראשי: משרד האוצר

 מולטימדיה פרק משני: אגף החשב הכללי

 16.4.0.3 מספר הודעה: הודעות מכרזים מרכזיים – תכ"ם

 17תת מהדורה:  04 מהדורה: 

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

 

 

 בתוקף מיום: 24.03.2021  30.03.2023   :יום עד בתוקף 28מתוך  22עמוד 

 שם המאשר: גל אמיר  תפקיד: מנהל מינהל הרכש הממשלתי

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

 

 הסכמים ומכרזים מרכזיים פרק ראשי: משרד האוצר

 מולטימדיה פרק משני: אגף החשב הכללי

 16.4.0.3 מספר הודעה: הודעות מכרזים מרכזיים – תכ"ם

 17תת מהדורה:  04 מהדורה: 

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

 

 

 בתוקף מיום: 24.03.2021  30.03.2023   :יום עד בתוקף 28מתוך  23עמוד 

 שם המאשר: גל אמיר  תפקיד: מנהל מינהל הרכש הממשלתי

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

 

 טבלת שינויים

 מהדורה
תת 

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

03 

08 04.12.2018 

שגיאה! מקור ההפניה לא 

 נמצא.

יצירת הבחנה בין מסכים מקצועיים 

בגדלים שונים לבין מסך מקצועי בגודל 

''75 

שגיאה! מקור , 1.1.2

, 4.1.3, ההפניה לא נמצא.

שגיאה! מקור  -ו 5.2

 ההפניה לא נמצא.

בסעיפים  Video wallהבהרה כי מסך 

 מ"מ 0.9עובי פנל אלו מתייחס ל

1.1.2 ,1.4.4 ,4.2.1 ,

שגיאה! מקור ההפניה לא 

שגיאה! מקור  -ו נמצא.

  ההפניה לא נמצא.

 55''בגודל   Video wallהוספת מסך 

 מ"מ 1.7עובי פנל 

 -ו 5.3, 4.2.2, 1.4.5, 1.1.3

6.3.1  
 65'' –ו  55הוספת מסכי מגע בגודל ''

שגיאה! מקור ההפניה לא 

 נמצא.
 34קיצור תוקף רכישת מסך קעור ''

3.1 

הוספת תכולת הערכות של 

 1.7עובי פנל    Video wallמסכי

 ומסכי מגע

שגיאה! מקור ההפניה  -ו  0

 לא נמצא.
 חלוקת המסכים על פי הספק הזוכה

09 13.01.2019 3.1 
מסכי מגע עדכון תכולת הערכה עבור 

 65''–ו  55בגודל ''

 נספח א' 04.02.2019 10
 LGודגם  LG "43החלפת דגם מסך 

55" 

11 25.03.2019 1.4 

הארכת תקופת רכש למסכים 

, 75'' -ו  43''-65מקצועיים בגודל ''

 55גודל "  Video wallולמסך  
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 מסכים מקצועייםרכישת  :שם ההודעה

 

 הסכמים ומכרזים מרכזיים פרק ראשי: משרד האוצר

 מולטימדיה פרק משני: אגף החשב הכללי

 16.4.0.3 מספר הודעה: הודעות מכרזים מרכזיים – תכ"ם

 17תת מהדורה:  04 מהדורה: 

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

 

 

 בתוקף מיום: 24.03.2021  30.03.2023   :יום עד בתוקף 28מתוך  24עמוד 

 שם המאשר: גל אמיר  תפקיד: מנהל מינהל הרכש הממשלתי

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

 

 5.2 -ו  4.1.3
גודל   Video wall עדכון מחיר למסך

 מ"מ 0.9  עובי פנל   55"

 65החלפת דגם מסך מגע " נספח א'

 עדכון תאריך הבסיס להצמדות 6.3
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 מסכים מקצועייםרכישת  :שם ההודעה
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 מהדורה
 תיאור השינוי / נימוקים סעיף/ים מושפע/ים תאריך

03 

 נספח א'  28.05.2019 12
בעקבות חידוש  65החזרת מסך בגודל ''

 ייצור

13 20.06.2019 

1.1.3 ,1.4.5 ,4.2.24.1.3.4 ,

שגיאה! מקור ההפניה לא  ,5.3

 ,נמצא.

 6.3.1' 

 43'' –ו  32הוספת מסכי מגע בגודל ''

04 
 

01 08.08.2019 

 , ונספח א'1.1.1

, 55, "49" בגודל מקצועיים מסכים עדכון

הניתנים לרכישה  98" -ו  86, "75, "65"

 במסגרת תיחור חדש

 עדכון תקופת רכישת מסכים מקצועיים 1.4

 עדכון דגמים ומחירים למסכים מקצועיים 4

5 
עדכון מחירים להרחבת האחריות למסכים 

 מקצועיים

שגיאה! מקור ההפניה לא 

 נמצא.

הוספת מתקני תלייה עבור מסכים 

 והתקנת מסך בודד 98''-49מקצועיים ''

 8הוספת תאריך בסיס  6.3.3

שגיאה! מקור ההפניה לא 

 נמצא.

הוספת דגמי מסכים מקצועיים לרשימה 

 בדבר המשכיות במתן שירותי אחריות

 נספח ג'
הוספת הנחיות להתקנת מתקן תלייה 

 ומסך

02 12.08.2019 
ניה לא שגיאה! מקור ההפ

 נמצא.

הסרת הפריטים/השירותים הבאים: מתקן 

", 65-"43תליה מקצועי צמוד קיר למסך 

זרוע אחיזה למסך, תורן לתליית מסך, 

התקנה בסיסית למסך אחד והתקנה 

 מסכים ויותר. 3בסיסית של 
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 נספח א'
עדכון מפרטים טכניים של מסכים 

 .98" -ו  LG "86מקצועיים 
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 טבלת שינויים

 מהדורה
תת 

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

04 
 

03 25.08.2019 4.1.1.4 
הוספת הערה בעניין תוספת רמקולים 

 בערכת המסכים

 55החלפת דגם מסך מגע " 4.2.2 22.09.2019 04

05 26.09.2019 

שגיאה! מקור 

,  ההפניה לא נמצא.

שגיאה! מקור 

 ההפניה לא נמצא.

הוספת שירות עיקור/הקשחת 

 קישוריות

06 28.10.2019 
שגיאה! מקור 

 ההפניה לא נמצא.

 3מחיקת השורה "התקנה בסיסית של 

 מסכים ויותר..." מטבלת השירותים

 65החלפת דגם מסך מגע " נספח א'ו 4.2.2 03.12.2019 07

08 04.12.2019 
שגיאה! מקור 

 ההפניה לא נמצא.

הארכת תקופת הרכישה של מסך 

   34קעור ''

09 02.02.2020 4.2.1.4 
טווח שיפור חיצונית ל IRהתקנת עינית 

 של המסך  וזווית הקליטה

10 17.03.2020 

1.4.4  ,3.1    4.1.3  

נספח    6.3.4  5.2 

 א'

מ"מ  1.8הוספת מסך ווידאו וואל 

Bezel To Bezel 

 98החלפת דגם מסך מקצועי " 4.1.1.4 20.05.2020 11

12 28.07.2020 

1.2 

 

1.4.4 

הארכת תוקף רכישת מסך מקצועי 

 Bezel Toמ"מ  1.8, 55לקיר וידאו "

Bezel 

1.4.5 
הארכת תוקף רכישת מסכי מגע 

 "65 -ו 55מקצועיים "

 עדכון תאריכי בסיס להצמדות 6.3
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7.2 

הוספת טבלה של חברת אוריקון 

בנושא מתן שירותי אחריות ותיקונים 

 למסך שנרכש במכרז קודם

13 
 

 
 

19.08.2020 

 

 55החלפת דגם מסך מקצועי " 4.1.1.4

 55החלפת דגם מסך מקצועי " 7.1

מפרטים  –נספח א 

טכניים של המסכים 

 .המקצועיים

: החלפת מפרט טכני 1נספח א', סעיף 

 55של מסך מקצועי "

14 01.11.2020 
4.1.1 ,7.1 

 נספח א'
 LG "86החלפת דגם מסך מקצועי 

15 13.12.2020 1.4.6 
 רכישת מסכי מגע   הארכת תוקף

 43'' –ו  32בגודל ''

16 20.1.2021 1.4 

הארכת תוקף רכישת מסכים 

, 65, ''55, ''49מקצועיים בגדלים ''

 98'' –ו  86, ''75''

 17 24.03.2021 

1.4.4 ,1.4.7,    

4.1.3 ,5.4 ,6.3.5, 

 'ב נספח, 'א נספח

 49קעור " הוספת מסך
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