
 

 

יועץ לתכנון מערכת קשר לחירום" למועצה עבור "הזמנה להגשת הצעות 
 המקומית תעשייתית נאות חובב

 

, כחלופה חירוםהמועצה המקומית תעשייתית נאות חובב מתכננת להקים מערכת קשר ל

 .'מירס'מבוססת למערכת הקשר הקיימת, 

 רשתות הקשר.מתחום ליטה המועצה להיעזר ביועץ חיצוני לשם כך, הח

 :העבודה מפרט .1

 ניתוח צרכי המועצה, מגבלות טכניות וטופוגרפיות. .1.1

 ניתוח טכנולוגית קיימות ומידת התאמתן לצרכי המועצה. .1.2

 על בסיס צרכי המועצה והטכנולוגיות הקיימות.פתרון קשר ל חלופות אפיון ותכנון .1.3

 יקט.לביצוע הפרו CDRכתיבת מסמך  .1.4

לצורך יציאה  CDRבהתאם ל  כתיבת מפרט טכני, כתב כמויות, אומדן ותנאי סף .1.5

 למכרז.

 , הוצאת סיכום סיור ומענה לשאלות והבהרות בהמשך.זכייניםהשתתפות בסיור ה .1.6

ובדיקתם, כולל ניתוח הצעות המציעים, עריכת טבלאות  זכייניםקבלת הצעות ה .1.7

 השוואה מפורטות )השוואה איכותית וכספית( תוך ציון חריגים.

 וחוו"ד. זכייניםהצגת דו"ח מפורט למועצה על הצעות ה .1.8

כלל שיידרש וסיוע בגיבוש החלטה סופית לבחירת  זכייניםסיוע במשא ומתן מול ה .1.9

 זוכה. זכיין

 י בהתאם לתוצאות המכרז ומסירת דו"ח מפורט למועצה.עדכון האומדן התקציב .1.10

 לעבודה בהתאם לצו תחילת עבודה. זכייןהכנסת ה .1.11

 פי הנדרש.-כניות והוראות לזכיין עלהעברת ת .1.12

בדיקת כלל האישורים הנדרשים לביצוע העבודה מכל המשרדים הנדרשים )משרד  .1.13

 התקשורת, מועצה, וכל משרד אחר רלוונטי(



 

 

 ל התקדמות הפרויקט, דיווח על חריגים וחסמים לביצוע.דיווח שוטף למועצה ע .1.14

 אחריות לעמידה בלוחות הזמנים שנקבעו לביצוע הפרויקט. .1.15

 פיקוח על עבודת הזכיין ועמידה בכל תנאי המכרז. .1.16

 פיקוח על טיב העבודה, החומרים והמוצרים שיסופקו ועמידתם בתנאי המכרז. .1.17

 מתן הסברים לזכיין בקשר לביצוע העבודה. .1.18

 ואישורם, כולל מרשם קשר. זכייןמה AS MADEובדיקת מסמכי קבלת  .1.19

 השתתפות בהליך מסירת הפרויקט למועצה מול הזכיין. .1.20

ואישורם בהתאם לכתב הכמויות  זכייןבדיקת חשבונות חלקיים וסופיים של ה .1.21

 והמחירים שהוגשו ע"י הזכיין.

 מסירת הפרויקט למועצה עם כלל המסמכים והאישורים הנדרשים. .1.22

 להגשת הצעה:  תנאי סף .2

 יחיד או חברה הרשומה ע"פ חוק. .2.1

למציע/ים יש את כל האישורים והסיווגים הרלוונטיים ממשרד התקשורת או כל  .2.2

 משרד ממשלתי אחר לביצוע הפרויקט.

 30-50בארץ בהיקף של  RFלמציע/ים ניסיון מוכח בהקמת רשתות/מערכות קשר  .2.3

 מכשירים לפחות.

חברה המתכננת להשתתף במכרז הביצוע. ככל שיש המציע אינו עובד/שכיר/יועץ עם  .2.4

 קשרי עבודה החברה לא תוכל להשתתף במכרז.

 ניסיון בעבודה רגולטורית מול משרד התקשורת. .2.5

 

 

 

 



 

 

 :תנאים כלליים .3

וצא מן הכלל הייעוץ שיינתן יכיל את כל שירותי הייעוץ, תכנון ניהול ופיקוח ללא י .3.1

 .ק ומסירת הפרויקט למועצהיקט במלואו כולל שנת בדהדרושים להשלמת הפרו

היועץ ילווה את הפרויקט לכל שלבי התכנון והביצוע עד לסיום הליך המסירה ושנת  .3.2

 הבדק.

היועץ ילווה ויהיה נוכח בשלבים הקריטיים של הביצוע בהתאם לדרישות המועצה  .3.3

 )בחירת זכיין והחתמתו, הכנסת הזכיין לעבודה וכו' ע"פ ראות עיניה של המועצה(
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