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 מבוא .1

מרכזי מספר מכרז במסגרת , ותשונבעוצמות הארה  קרניםמההנחיות לרכישת  הודעה זאת מפרטת את 

  ."המכרז"(ה )להלן: אספקת ציוד מולטימדיל 02-2016

 :יסופקו המוצרים והשירותים הבאיםבמסגרת המכרז  

"השירותים  :)להלן 0למשרדים או לאתרי המשרד, בעלות המפורטת בסעיף  קרניםמהאספקת  

 "(.המבוקשים

 .שנים ממועד האספקה 5 משךללמוצרים שירות תיקונים ואחריות מתן  

 .שנים 5 - מתן שירות הרחבת תיקונים מעבר ל 

 .0 כמפורט בסעיףלמשרדים  ומוצרים נלווים שירותים נוספיםאספקת  

 .7 מפורטים בסעיףהזוכים  יםהספקפרטי  

עד ליום  ההינ )הפקת הזמנות רכש( במסגרת המכרז "יניר", "טלקוד"מקרנים מהחברות : רכישת תקופת  

  .2021 במרץ 5

הינה עד ליום  Ansi Lumens 5000 בעל עוצמת הארה מקרן  AVCOMרכישת מקרן מחברת תקופת  

 2021 ביולי 22

  .הרלוונטי הזוכהמהספק המשרדים מחויבים לרכוש את השירותים המבוקשים  

 .מוסף ערך מס כוללים אינם כל המחירים בהודעה זו 

 הודעהמטרת ה 

  . משרדיםה עבור את תהליך העבודה לרכישת מקרנים מקצועיים להסדיר

 הנחיות לביצוע .2

 צוות מקצועי 

מול המשרדים, אשר יהווה כתובת לכל עניין הקשור מכירות בכיר מנהל ימנה  יםהספקכל אחד מ 

 למשרד. וטיפול במוצרים שיסופקללמימוש ההזמנות או 

 להלן. 7בסעיף מופיעים  יםהמכירות הבכיר יפרטי מנהל 

 רותים המבוקשיםהזמנת השי 

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

 .והשירות

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

 לקבלת המוצרים.פרטי הנציג במשרד ונדרש הספקה אה, מקום ומועד והציוד הנלווה

ר ימי עבודה מיום קבלתה בדוא 3תוך הזמנת העבודה, קבלת את מול הספק נציג המשרד יוודא  

 פקס./אלקטרוני

 טרם אספקת הציוד למשרד. הזמנההלבטל את  רשאייהיה נציג המשרד  
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כשהמוצר  ,ימים מקבלתו 10להחזיר מוצר תוך  ,בתיאום עם הספק ,רשאי יהיה נציג המשרד 

את להחזיר  נציג המשרדבאחריות . א כל פגם, מכל סיבה שהיאארוז באריזתו המקורית ולל

 מעלות ההזמנה 95%הספק יזכה את המשרד בעלות של  רלוונטי.הבתיאום עם הספק המוצר 

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

 ת המוצריםספקא 

 זוכההספק ממועד העברת ההזמנה ל ימי עבודה 14תיעשה תוך למשרדים  קרניםהמספקת א 

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

יהיה זכאי לקבל מהספק נציג המשרד במועד הנדרש, יספק את המקרנים לא במקרה שהספק  

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

 להלן. 2.10.4כמפורט בסעיף 

. לבקשת היצרן על ידינארזה שכפי  ,קרטון מקורית תשהם ארוזים באריזכ ,יסופקו קרניםהמ 

כפי  ,מוסכםקוד בציון נציג המשרד, ניתן יהיה לספק מוצרים מסוימים ללא ציון שם המשרד אלא 

 שינחה נציג המשרד.

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

 .תקופת האחריות וסיום מועד תחילת -תאריך האספקה  .2.3.4.1

 מספר המכרז והתיחור שבמסגרתו נרכש הציוד. .2.3.4.2

 .שירות הספק.  מרכז מספר הטלפון של .2.3.4.3

 .מאגרי המידע של הספקסידורי, המזהה את הציוד ב מספר - מספר מזהה ייחודי .2.3.4.4

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

 בהם מצויים מתקני הלקוחות. שהאתרים 

 ,תבוצע עד לרמת החדר הבודדהספק(,  על ידיהנלווה )ככל שתבוצע  הציודמוצרים ואספקת ה 

בהם יש צורך שיש צורך בסיווג בטחוני העולה על "שמור" או אתרים הם שבלמעט אתרים 

 .בבדיקה ביטחונית 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 ידיכפי שהוא מופק  ,הזמנהבהכלולים 

 תקנת המוצריםה 

 . 05.3 כמפורט בסעיף שירותי התקנה בסיסית למקרניםהמשרדים יוכלו להזמין  

את המרכיבים  תכלולומתקין מורשה בלבד  ל ידיעבאתר הלקוח תבוצע  בסיסיתהתקנה הה 

 :הבאים

 . מתקן התלייהגבי על מקרן התקנת ה, לתקרה/קיר לייההתקנת מתקן ת .2.4.2.1

, שמע, תקשורת ובקרת לכניסות אותות החוזיחיבור  ,חשמלהחיבור המקרן לנקודת  .2.4.2.2

 קיימת.אם המערכות 
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 .כיוונים נדרשיםביצוע ו מקרןפעלת ההוידוא תקינות  .2.4.2.3

 .המזמיןנציגי הדרכת  .2.4.2.4

כך שלא , WIFI, כדוגמה: מודל אלחוטי או )עיקור כניסת קישורית קישוריות כניסת הקשחת 

הספק יקשיח כל כניסת קישוריות לבקשת המזמין, ללא תוספת  -ניתן לעשות שימוש בכניסה( 

 תשלום.

 תקופת האחריות 

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

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

 המשרד לבקש כי הציוד ייבדק במעבדה מוסמכת.

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

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

 זו.  הקו במסגרת הודעאשר יסופ

לאור הניסיון בשימוש במקרנים, כי הצורך בהחלפת דגם מקרן  ,מעריךככל שהמשרד  

שנים, מומלץ למשרד לרכוש תקופת אחריות  5 - בעוד למעלה ממבחינה טכנולוגית יהיה 

 מורחבת.

וזאת  ,5.2 בסעיףהמפורטים  ,התאם למחיריםאחריות נוספות ב תקופות למשרדהספק יספק  

תקופת האחריות כך ש "תקופת האחריות המורחבת"(, :נוספות )להלן שנתייםעד תקרה של 

 . שנים מאספקת המוצר 7 - בסתכם תהכוללת 

 .רק במועד רכישת המקרןתתאפשר  2.5.4במפורט בסעיף הרחבת תקופת ההתקשרות  

 בהזמנה.הרחבת אחריות המשרד נדרש לכלול פריט 

רשאי  המשרד. יחד עם זאת, נציג המשרד יהיההשירות 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 קרןהמלא ניתן להוציא את בו שבמקרה  

 .05.3ף כמפורט בסעי ,בית הלקוחב קרןהמ

 החלפת נורות וניקוי הפילטר 

 פיות למקרנים. ובתקופת האחריות יידרש הספק לספק נורות חל 

  .05.3 בסעיף המפורטת בעלות ,ניםמקרלפילטר  ניקוילשירות  להזמיןהמשרד  באפשרות 

 הדרכה 

 ידי על קבעישי ,תפעולי/פן הפעלת המקרן לכל גורם ניהוליעל או באחריות הספק לבצע הדרכה 

 .המשרד

 הפעלת אופן על לפחות הדרכה תייםשע לבצע מחויב הספק ,(י)אינטראקטיב קירבה מקרן עבור 

 .יותכונות כלללרבות התייחסות להמקרן 
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 מוקד שירות תקלות  

חלון קריאת השירות להלן.  7 תבוצע בהתאם לפרטים בסעיף ים השוניםהספק ידהפנייה למוק 

 ימי ו' וערבי חג בין השעות ,17:00 - 08:00 ה', בין השעות - בו יהיה מענה אנושי הוא: ימים א'ש

 תבהן חלון קריאות השירושבשעות  ,זמן ההמתנה המקסימאלי למענה אנושי. 13:00 - 08:00

 דקות. 5 לא יעלה על ,פעיל

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

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

 .10:00העבודה הבא לפני השעה 

 לתקלות  מענה 

 :תקלה רגילה .2.8.3.1

 10:00עד לשעה  בימי העבודה שירותהתקבלה קריאת  קרה שבובמ .2.8.3.1.1

 .ביום העבודה הבאבצהריים  12:00 יגיע הטכנאי עד לשעה ,בבוקר

בבוקר,  10:00התקבלה קריאת השירות לאחר השעה  במקרה שבו .2.8.3.1.2

עד לשעה  ,מיום פתיחת הקריאה ,ימי עבודה 2כעבור יגיע הטכנאי 

  בצהריים. 12:00

 12:00עד השעה  בודה הבאביום העיגיע הטכנאי בימי ו' או בערבי חג  .2.8.3.1.3

 בצהריים.

לתקלה חמורה )המשביתה את המערכת ולא ניתן לבצע כל שימוש במערכת  .2.8.3.2

 :ובחלקיה(

 10:00 עד לשעה בימי העבודה התקבלה קריאת שירותקרה שבו במ .2.8.3.2.1

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

 10:00 השעה לאחר בימי העבודה הקריאההתקבלה  במקרה שבו .2.8.3.2.2

ביום העבודה יגיע הטכנאי  ,בימי ו' או בערבי חגאו לחלופין  בבוקר

 בצהריים. 12:00עד השעה  הבא

 .יפעל ברציפות לפתרון התקלה לשביעות רצון המשרד הספק .2.8.3.3

, שעות מרגע פתיחת הקריאה 48תוך סתיים יאשר תיקונה לא  ,במקרה של תקלה .2.8.3.4

 ציוד חלופי ללא עלות נוספת. יסופק

 מעבדת השירות 

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

 ידו. על יםהמסופק ,למוצרים

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

 סיוםלמועד  ,, תיאור התקלה, אופן הטיפול, מועד קבלת המוצריםציודשם המשרד, דגם ה
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רשאי בכל עת לקבל דוח תקלות ממוחשב מאחראי יהא מסירתו חזרה למשרד. המשרד תיקון וה

 המעבדה.

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

בהתאם ובדיקה יסודית  הלגביספק , יערוך היום רצופים 120 פעמים במהלך 3 - יותר מ

 פי קביעת המשרד( בציוד חלופי חדש את הציוד הפגום )עלספק היחליף  ,להחלטת המשרד

 .הנדרש הדגם מאותו

 (SLAאמנת שירות ופיצויים מוסכמים ) 

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

  הספק. על ידיהמכרז  לתחזוקה שוטפת ולביצוע פיקוח בדבר קיום תנאי

 הספקייגבו מן  ,רות וברמות השירות המוגדרות לעילבאיכות השי הספקבמקרה שבו לא יעמוד  

 להלן. כמופיע וכמוסכם בטבלה ,פיצויים מוסכמים

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

בהתאם  ת או בכל דרך אחרתעורך המכרז מהערבות הבנקאי על ידיהמשרד או  חתימה מטעם

 לשקול דעתו של המשרד.

 טבלת פיצויים מוסכמים 

 מפתח חיוב פיצוי מוסכם תיאור החריגה מרכיב איכות השרות #

 .אספקהחריגה בתאריך ה 1

ימי עבודה ממועד  14מעל 

קבלת ההזמנה אצל 

 .הספק

בגין כל יום מעלות ההזמנה  1%

 ., החל מהיום השני לפיגורפיגור

2 

בשעת ההגעה של  חריגה

המוביל שתואמה לקבלת 

-09:00 :הציוד בין השעות

16:00. 

חיוב בפיצוי עבור כל שעת 

 .חריגה
 לכל שעת חריגה.₪  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 

 .חריגה

כל שעה עבור ₪  17עד  

 מהשעתיים הראשונות.

בגין כל שעת פיגור ₪  85עד  

 נוספת.

4 

חריגה בזמן תגובה לתקלה 

בהתאם לסעיף  רגילה

2.8.3.1 

חיוב בפיצוי עבור כל שעת 

 .חריגה

 4 - מעבור כל שעה ₪  8.5עד  

 השעות הראשונות.

בגין כל שעת פיגור ₪  43עד  

 .נוספת
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5 

פתרון תקלה מתמשכת או 

תוך  החלפה קבועה של הציוד

 .ימי עבודה 7

יום חיוב בפיצוי עבור כל 

 .חריגה

עבור יום החריגה ₪  43עד  

 הראשון

בגין כל יום פיגור ₪  171עד  

 .נוסף

6 

אספקת ציוד לא תקין ו/או 

 הנדרששאינו תואם את 

 במכרז.

במקרה שבו הציוד לא 

ימי עבודה,  3הוחלף תוך 

חיוב בפיצוי בהתאם עבור 

 כל יום חריגה.

 3ל  בגין כל יום מעבר₪  34עד  

 ימי עבודה.

 .בגין כל יום פיגור נוסף₪  85עד  

 

 נתונים טכניים -רשימת המקרנים הניתנים לרכישה  .3

דגם    

 מקרן

 

 מאפיין

 אפסון

EB- 

L1490U 

 לייזר

 אפסון

  EB-

685WI 

 קירבה

 אפסון

   EB-  

L1070U 

 לייזר

NEC 

P554U 

SONY  

VPL-

CH37 

 אפסון 

  EB-

980W 

 אפסון 

  EB-

06W 

עוצמת 

 הארה 

9000 

Ansi 

Lumens 

3500 

Ansi 

Lumens 

7000 

Ansi 

Lumens 

5300 

Ansi 

Lumens 

5000 

Ansi 

Lumens 

3800 

Ansi 

Lumens 

3700 

Ansi 

Lumens 

אורך חיי 

 נורה

20,000 

שעות או 

 שנים  5

5000 

 3או  שעות

 שנים 

20,000 

 5שעות או 

 שנים 

4000 

 3שעות או 

 שנים 

2,500 

 3שעות או 

 שנים

 6000 

 3שעות או 

 שנים 

 6000 

 3שעות או 

 שנים 

מחזור 

ניקוי 

 פילטר

כל 

10,000 

 שעות

כל 

10,000 

 שעות

 20,000כל 

 שעות

כאורך חיי 

 הנורה

כאורך חיי 

 הנורה

כאורך חיי 

 הנורה

כאורך חיי 

 הנורה
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 ת מקרןתכולת ערכ .4

  :הבאים הפריטים יסופקו קרניםהמ בערכת 

# 

דגם 

 מקרן

 פריט

 

 אפסון

EB- 

L1490U 

 לייזר

 אפסון

  EB-

685WI 

 קירבה

 אפסון

EB-

L1070U 

 לייזר

NEC 

P554U 

SONY  

VPL-

CH37 

 אפסון 

  EB-

980W 

 אפסון

  EB-06W 

 כלול כלול אינו נשיאה תיק 1

 כלול  אלחוטי שלט 2

3 

תליה  התקן

 של מקורי

 היצרן

 מתאים

 למשקל

 המקרן

 כלול אינו כלול כלול אינו

 כלולה למקרן נורה 4

5 

 עט

אינטרקטיבי 

X2  תוכנה+

 ייעודית 

 כלול אינו כלול כלול אינו

6 

ניתוק/עיקור 

 מודול

ללא  אלחוטי

עלות, ככל 

שנדרש על 

 ידי המזמין 

 כלול אינו כלול
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  םיריומח מיםדג .5

 דגמי מקרנים בחלוקה לספקים זוכים  

 טכנולוגיה #

 עוצמת הארה

 (Ansi 

Lumen) 

 דגם יצרן זוכה ספק
 מחיר  בש"ח

 לא כולל מע"מ 

1 3 LCD 3700 טלקוד EPSON EB-06W 893.16 ₪ 

2 3 LCD 3800 טלקוד EPSON EB-980W 1,297.44 ₪ 

3 3 LCD 5000 אויקום SONY 
VPL-

CH370 
3,581.20 ₪ 

4 3 LCD 5300 
 יניר

 מערכות
NEC P554U 5,017.09 ₪ 

 EPSON טלקוד 7000 לייזר 5
EB-

L1070U 
13,632.48 ₪ 

 EPSON טלקוד 9000 לייזר 6
EB-

L1490U 
20,341.88 ₪ 

7 
3 LCD 

 קירבה 
 ₪ EPSON EB-685WI 3,131.62 טלקוד 3500

 
  למקרניםאחריות  הרחבת 

במועד רכישת תתאפשר אחריות( שנתיים  –)לא יותר מ  שנים 5 - למקרנים מעבר לשנת אחריות נוספת 

 .המקרן

 מע"מ(מחיר ליחידה )לא כולל  (NEC ) מערכות יניר חברת

 ₪ P554U  250.85 מקרן

 מחיר ליחידה )לא כולל מע"מ( AVCOM  ( SONY) אויקום/ חברת

 ₪ VPL-CH370 179.06 מקרן

 מחיר ליחידה )לא כולל מע"מ( (  EPSON ) מחשבים טלקוד חברת

 ₪ EB-06W  44.66   מקרן

 ₪ EB-980W  64.85   מקרן

 ₪ EB 685WI 156.58   הקירב מקרן

 ₪ EB-L1070U   681.62 לייזר  למקרן

 ₪ EB-L1490U    1,017.1 לייזר  למקרן
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  קרניםמוצרים נלווים למו שירותים 

 חברת טלקוד מחשבים- שירותים ומוצרים נלווים למקרנים
מחיר ליחידה 

 )לא כולל מע"מ(

 ₪ EPSON- EB-06W 123.1 למקרן  נורה

 ₪ EPSON- EB-980W 123.1 למקרן  נורה

 ₪  EPSON- EB685WI  105.1 למקרן  נורה

, למשקל מקרן מקסימאלי עד  ס"מ 80כולל מוט עד לאורך  ,מקצועי תקרתי תליה מתקן

 ק"ג  25

 PRB-16-01: תלייההדגם מתקן 

273.5  ₪ 

למשקל מקרן מקסימאלי עד  מטר  1.5כולל מוט עד לאורך  ,מקצועי תקרתי תליה מתקן

 BT-899+BT7850-150 :תלייההמתקן  דגםק"ג  25
512.8  ₪ 

 :כוללת LCD מקרןשל בסיסית ה התקנ

בסעיף  כמפורט על גבי מתקן התלייה המקרן התקנת+  למקרן תליה מתקן התקנת

 לעיל 2.4.2

256.41 ₪ 

 :לייזר בסיסית כוללת מקרןהתקנת 

בסעיף  כמפורט על גבי מתקן התלייה המקרן התקנת+  למקרן תליה מתקן התקנת

  לעיל 2.4.2

854.7  ₪ 

 :כוללת מורכבת LCD מקרןהתקנת 

  על גבי מתקן התלייה מקרן התקנת+ למקרן תליה מתקן התקנת

 מטר 20כבל אדיו, באורך של עד  + VGA כבל + HDMIכבילה: כבל  התקנת

  PVCהשחלת הכבלים בתעלה  – תיעול

נקבה, שקע אדיו  VGAנקבה, שקע  HDMIאספקה והתקנת פנל חיבורים הכולל שקע 

PL הנקב 

 PLוכבל אדיו  HDMI, כבל VGA, כבל לי גישור מקוריים בין המחשב לפנלאספקת כב

854.7  ₪ 

 ₪  ELPPN05A/ELPPN05B 85.5למקרן קירבה דגם:  עט

 ₪  170.94 באתר לקוחתיקון מקרן  /פילטר והחלפת נורה באתר הלקוח ניקוי

 

 AVCOMחברת - שירותים ומוצרים נלווים למקרנים
מחיר ליחידה 
 )לא כולל מע"מ(

 ₪ SONY VPL-CH370 299.15נורה למקרן 

, למשקל מקרן מקסימאלי עד  ס"מ 80כולל מוט עד לאורך  ,מקצועי תקרתי תליה מתקן
 דגם : גליל ק"ג  25

273.5  ₪ 

למשקל מקרן מקסימאלי עד  מטר  1.5כולל מוט עד לאורך  ,מקצועי תקרתי תליה מתקן
 דגם : גלילק"ג  25

512.8  ₪ 

 :כוללת LCD מקרןשל בסיסית ה התקנ

בסעיף  כמפורט על גבי מתקן התלייה המקרן התקנת+  למקרן תליה מתקן התקנת
 לעיל 2.4.2

256.41 ₪ 

 :כוללת מורכבת LCD מקרןהתקנת 

  על גבי מתקן התלייה מקרן התקנת+ למקרן תליה מתקן התקנת
854.7  ₪ 
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 AVCOMחברת - שירותים ומוצרים נלווים למקרנים
מחיר ליחידה 
 )לא כולל מע"מ(

 מטר 20כבל אדיו, באורך של עד  + VGA כבל + HDMIכבילה: כבל  התקנת

  PVCהשחלת הכבלים בתעלה  – תיעול

נקבה, שקע אדיו  VGAנקבה, שקע  HDMIאספקה והתקנת פנל חיבורים הכולל שקע 

PL הנקב 

 PLוכבל אדיו  HDMI, כבל VGA, כבל לי גישור מקוריים בין המחשב לפנלאספקת כב

 ₪ 170.94 באתר הלקוחניקוי פילטר והחלפת נורה 

 

 

 מערכות יניר חברת שירותים ומוצרים נלווים למקרנים
מחיר ליחידה 

 )לא כולל מע"מ(

 ₪ NEC P554U 341.88נורה למקרן 

, למשקל מקרן מקסימאלי עד  ס"מ 80כולל מוט עד לאורך  ,מקצועי תקרתי תליה מתקן

  bt-899-fd100:דגם ,ק"ג 25
273.5 ₪ 

למשקל מקרן מקסימאלי עד  מטר  1.5כולל מוט עד לאורך  ,מקצועי תקרתי תליה מתקן

 bt-899-fd150 :דגם ,ק"ג 25
512.8 ₪ 

 :כוללת LCD מקרןשל בסיסית ה התקנ

בסעיף  כמפורט על גבי מתקן התלייה המקרן התקנת+  למקרן תליה מתקן התקנת

 לעיל 2.4.2

256.41 ₪ 

 :כוללת מורכבת LCD מקרןהתקנת 

  על גבי מתקן התלייה מקרן התקנת+ למקרן תליה מתקן התקנת

 מטר 20כבל אדיו, באורך של עד  + VGA כבל + HDMIכבילה: כבל  התקנת

  PVCהשחלת הכבלים בתעלה  – תיעול

נקבה, שקע אדיו  VGAנקבה, שקע  HDMIאספקה והתקנת פנל חיבורים הכולל שקע 

PL הנקב 

 PLוכבל אדיו  HDMI, כבל VGA, כבל לי גישור מקוריים בין המחשב לפנלאספקת כב

854.7 ₪ 

 ₪ 170.94 תיקון מקרן באתר לקוח /באתר הלקוחניקוי פילטר והחלפת נורה 

 
 .מפרטים טכניים של המקרנים המקצועיים -נספח א ב מצורפיםהמקרנים של  יםטכני יםמפרט 

 הצמדה במכרז .6

 הינה לשער הדולר. במכרז המקרנים של ההצמדה 

 "ח.בש נקבויהספק כפי שנקבעו בתיחור,  מחירי 

 .להצמדות הבסיס כתאריך יקבע התיחור ביום פורסם אשר הדולר שער 

 באוגוסט 21 - התיחורבוצע  בוהמועד  -(W06 EB-לכל המקרנים )למעט מקרן בסיסהאריך ת 

2019. 

 .2020ביולי  5 -מועד פרסום ההודעה  – W06 EB-מקרן ל    בסיסהאריך ת 

לעיל. תאריך הבסיס יהיה  0יצאו לספק על ידי המזמין בשקלים על פי המחירים הנקובים בסעיף  הזמנות 

 .6.3בהתאם לאמור בסעיף 

mailto:takam@mof.gov.il
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עבור משרדים שאינם  .אוטומטי באופן תבוצע ההצמדה"ה מרכב מערכת עם עובדים אשר משרדים עבור 

 עובדים עם מערכת מרכב"ה, נדרש לבצע את ההצמדה על פי המפורט בסעיף זה.

 פרטי ספקים זוכים .7

 AVCOM מערכות בע"מיניר  טלקוד מחשבים בע"מ שם הזוכה

מספר הסכם 
 במרכב"ה

4400000387 4400000469 4400000281 

 כתובת הזוכה
רמת  32רח' הברזל 

 החייל תל אביב

 39רח' דוד נבון 
 מגשימים
56910 

נווה נאמן ב'הוד  4 החרש
 השרון

 נועם פרג אברהמסאלינור  איקי ספוזניק איש קשר

פרטי איש 
 קשר

 052-2320688נייד: 
 03-7675000משרד: 

מייל: 
iki@telecode.co.il 

 054-6310626נייד: 
 03-9078857משרד:

 :מייל
Elinor@yanir.co.il 

 0524440291-נייד
noamp@avcom.tv 

איש קשר 
 להזמנות
 -ומידע טכני

מנהל ערוצי 
 הפצה

 אברהמסאלינור  יובל דורון
 036508259 :פקס
 09-7756866טל

איש פרטי 
קשר 

להזמנות 
 ומידע טכני

 054-6791611נייד: 
 03-7675006משרד: 
 03-6444184פקס: 

מייל: 
yuvald@telecode.co.il 

 helpdeskמרכז השירות 
 054-3308812נייד: 

 03-9078857משרד:
 03-9086183פקס: 

-03פקס: 09-7756866טל:
6508259 

 מרכז שירות
 מוקד שירות טלקוד

03-7675002 

-1700-705 -מוקד שירות
520 

helpdesk@yanir.co.il 
 עופר שדה

פרטי בנק 
 לתשלום

 (10בנק לאומי )
עסקים רמת  682סניף 

 החייל
 12300/14חשבון 

 אוצר החייל 14בנק 
 55837חשבון: 
 357סניף: 

 063סניף 133איגוד 
 743100/20חשבון

 

 512944380 511732893 510592728 מספר חברה

 

 02-2016למקרנים שנרכשו במכרז  מתן שירותי אחריות ותיקוניםבהמשכיות  .8

, EPSON EB675WIדגם המקרן עבור י אחריות שירותנורות ומשיך לספק תחברת טלקוד בע"מ  

 זה. אשר נרכשו במסגרת מכרז

 20-2012 במכרז קודם ושנרכשנים קרלמ מתן שירותי אחריות ותיקוניםבהמשכיות  .9

עלויות הנורות  ,מכרז הישןהמשרד אשר רכש מקרן ממקרנים שהוצעו במכרז הישן. לא ניתן לרכוש דגמי  

 .יהיו בהתאם למחירים של המכרז הישן כמפורט להלן
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mailto:iki@telecode.co.il
mailto:Elinor@yanir.co.il
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mailto:noamp@avcom.tv
mailto:yuvald@telecode.co.il
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,  Epson של דגמי המקרניםעבור י אחריות שירותנורות ומשיך לספק ת בע"מ מחשבים טלקוד חברת 

 :להלןכמפורט בטבלה , 4400000276הסכם  תחת מספר 20-12אשר נרכשו במסגרת מכרז 

 עלות לא כולל מע"מ הפריט מקט יצרן שם הספק

טלקוד 
מחשבים 

 בע"מ
EPSON 

 EB-X31מקרן 
חודשים  36שירות תיקונים בלבד למשך 
 מיום קניית המקרן

 EB-X31נורה למקרן 
 ₪ 226.3עלות מנורה 

חודשים מיום  36למשך ניתן לרכוש 
 קניית המקרן

הרחבת שנת אחריות נוספת 
 EB-X31מקרן 

 2)לא יותר מ ₪  336עלות שנתית 
 שנות אחריות(

 EB675Wמקרן 
חודשים  36שירות תיקונים בלבד למשך 
 מיום קניית המקרן

 EB675Wנורה למקרן 
 ₪ 423.7עלות מנורה 

חודשים מיום  36למשך ניתן לרכוש 
 קניית המקרן

הרחבת שנת אחריות נוספת 
 -EPSON למקרן נייח, 

EB675W 

 2)לא יותר מ ₪  336עלות שנתית 
 שנות אחריות(

 

 
 להלן: בהתאם לתוקף המפורט בטבלה מקרנים ישניםעבור נורות עלות  

שם 
 הספק

 יצרן

)שירות  דגם המקרן
תיקונים בלבד לתקופה 

חודשים מיום  36של 
הרכישה( לא ניתן לרכוש 

 את המקרן.

 
 שירות

 

מחיר 
בשקלים 
חדשים 
לא כולל 

 מע"מ

 תוקף

טלקוד 
 מחשבים

 בע"מ
Epson EB575WI 

מנורה למקרן 

EB575WI 
423.7 ₪ 

16.02.2020 
 החלפת והתקנת נורה

 EB575WIלמקרן 
 ללא עלות

טלקוד 
 מחשבים

 בע"מ
Epson EB675WI 

מנורה למקרן 

EB675WI 
220 ₪ 

01.04.2022 
 החלפת והתקנת נורה

 EB675WIלמקרן 
214 ₪ 

 

 

 איש הקשר מטעם מינהל הרכש הממשלתי  .10

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

 .מערכת ניהול קשרי הלקוחות של מינהל הרכשבאמצעות 

 רשימת נספחים .11

 .מפרטים טכניים של המקרנים המקצועיים -נספח א  

 .תוקף הארכות טבלת - ב נספח 
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http://mof.gov.il/Takam/Pages/MailRegistration.aspx
https://mof.gov.il/Takam/
https://www.mr.gov.il/PortalRechesh/Pages/crm.aspx


 מקרנים מקצועייםרכישת  :שם ההודעה

 

 הסכמים ומכרזים מרכזיים פרק ראשי: משרד האוצר

 מולטימדיה פרק משני: אגף החשב הכללי

 16.4.0.7 מספר הודעה: הודעות מכרזים מרכזיים – תכ"ם

 06תת מהדורה:  04 מהדורה: 

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

 

 

 בתוקף מיום: 13.07.2020  05.03.2021   :יום עד בתוקף 18מתוך  13עמוד 

 שם המאשר: גל אמיר  תפקיד: מנהל מינהל הרכש הממשלתי

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

 

 .הדעטבלת שינויים שבוצעו בהו - ג נספח 
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  נספח א

 המקצועיים קרניםהמשל  םטכניי יםמפרט

 
 EB-06W EB-980W P554U    VPL-CH37 דגם מקרן

 AVCOM)אויקום(   יניר מערכות טלקוד טלקוד ספק זוכה

 EPSON EPSON NEC SONY יצרן מקרן

מפרט טכני 

product_brochure_G מקרן
B_en_EpsonEB-W06_846.pdf

 

.EB-980W-datasheet
pdf

 
NEC P554U.pdf

 

VPL-CH370 .pdf

 

 
 EB-L1490U EB-685WI EB-L1100U דגם מקרן

 טלקוד טלקוד טלקוד ספק זוכה

 EPSON EPSON EPSON יצרן מקרן

 

מפרט טכני 

 מקרן

product_brochure_IS
en_EB-L1490U_473.pdf_

 

EB-685Wi-br--datash
eet.pdf

 

EB-L1100U-datashee
t.pdf

 

EB-L1070U--datashe
et (1).pdf
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 נספח ב

 טבלת הארכות תוקף

 

 01.05.2017 תאריך תחילת תוקף מקורי: 

 01.05.2018 תום תוקף מקורי:  תאריך
    

מספר הארכת 
 תוקף

תאריך ביצוע הארכת 
 תוקף

 סעיפים מושפעים חדש תאריך תום תוקף

1 07.05.2018 31.10.2018 1.4 

2 21.10.2018 28.02.2019 1.4 

3 03.03.2019 30.06.2019 1.4 

4 22.09.2019 05.03.2021 1.4 
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  גנספח 

 טבלת שינויים שבוצעו בהודעה
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 טבלת שינויים

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

02 
 

12.07.2017 
, נספח 8, 0, 5.2, 5.1

 א
 DX255החלפת דגם מקרן דגם 

VIVITEK  בדגםVIVITEK DX263 

03 
 

 

30.10.2017 

 לנייד/נייח A1עדכון קטגוריה  4.1

 שינויים כלליים בניסוח המסמך ההודעה כל

02 07.03.2018 

 הפחתת מחיר דגמים 5.1

 –מ  EPSONשינוי דגם של מקרן  0 -ו  5.2, 5.1
2140w  2142 –לw . 

בשל טעות קרן לייזר מ עדכון מחיר 0 20.03.2018 03
 סופר

04 
-הארכת תוקף ההתקשרות עד ל  1.4 07.05.2018

31.10.2018 

05 21.10.2018 

-הארכת תוקף ההתקשרות עד ל  1.4
28.02.2019 

 Hitachi הפסקת מכירה מקרן  , נספח א0
 CP WU5505 מדגם 

 תיקון טעות סופר נספח ג 21.10.2018 06

07 20.11.2018 

 –מ  EPSONשינוי דגם של מקרן  ונספח א' 0, 5.1
EB675WI  ל–  EB685WI 

הוספת אספקת נורות ושירותי אחריות  8.1
 EPSON EB675WIעבור דגם מקרן 

9.3 

מחיקת מחירי נורות של מקרנים 
ישנים, שההסכם לרכישתן אינו בתוקף 

והוספת מחיר לרכישת נורות לדגם 
 EPSON EB675WIמקרן 

08 
20.12.2018 

Error! Reference 

source not found. 
 תיקון טעות סופר

 

09 29.01.2019 

 מדגם Hitachi הוספת מקרן  0
CPEU5501 

 
Error! Reference 

source not found. 
 2עדכון תאריך בסיס 
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 מקרנים מקצועייםרכישת  :שם ההודעה

 

 הסכמים ומכרזים מרכזיים פרק ראשי: משרד האוצר

 מולטימדיה פרק משני: אגף החשב הכללי

 16.4.0.7 מספר הודעה: הודעות מכרזים מרכזיים – תכ"ם

 06תת מהדורה:  04 מהדורה: 

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

 

 

 בתוקף מיום: 13.07.2020  05.03.2021   :יום עד בתוקף 18מתוך  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

 

 טבלת שינויים

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

03 10 03.03.2019 1.4 
 Hitachiעדכון תוקף רכישת מקרן 

)עדכון זה בתוקף CPEU5501 מדגם 
 מיום פרסום תת מהדורה קודמת(.

04 

01 22.09.2019 

 תיחורתקופת הרכישה בעקבות  עדכון ונספח ב' 1.4
 חדש

 להתקנת המתייחסים הסעיפים עדכון 2.4
 המוצרים

 נורות החלפת בעניין הסעיפים עדכון 2.6
 הפילטר וניקוי

 הדרכה בעניין חדשים סעיפים הוספת 2.72.7

 ונספח א' 0, 0, 3

דגמי המקרנים הניתנים  עדכון
לרכישה, תכולת ערכת המקרנים, 

מחירים, הרחבת אחריות ושירותים 
 נלווים  

 להצמדה הבסיס תאריך עדכון 6

 הזוכים הספקים עדכון 7

שירותי אחריות של חברת  ביטול 8
 אמדור

02 26.09.2019 

 אלחוטי מודול עיקור אפשרות 4.1

מספר הסכם במרכב"ה של  עדכון 7
 מערכות ינירחברת 

 בע"מ כזוכה AVCOMחברת  הסרת 7 -ו  5, 4, 3 05.11.2019 03

 כזוכהבע"מ  AVCOMחברת  החזרת -7  ו 3 ,4 ,5  09.02.2020 04

05 17.02.2020  5, 4, 3 

 

5.3 

החלפת דגם מקרן לייזר בעל עוצמת 
למקרן לייזר  אנסי לומנס 6000הארה 

 אנסי 7000בעל עוצמת הארה 
 הבהרות לגבי מתקני תלייה והתקנה

 
 -הוספת דגם מקרן הניתן לרכישה  ונספח א' 3 ,4 ,5 13.07.2020 06

בעל עוצמת הארה  -W 06 EBאפסון 
 אנסי לומנס  3700
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