ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה23-
המרכז המבצעי הלוגיסטי (ממ"ל) והיסעים
א' שבט תש"ף
 27ינואר 2020

בקשה לקבלת מידע בדבר אפשרות לרכישת מצלמות גוף עבור ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה23-

ועדת הבחירות המרכזית לכנסת היא הגוף האחראי על פי חוק על ניהול וביצוע הבחירות לכנסת .כחלק
מההערכות לבחירות לכנסת ה ,23-נדרשת הוועדה להצטייד במצלמות גוף ,לשם הפעלת פרויקט מפקחי טוהר
הבחירות ,לצורך הבטחת קיומן התקין של הבחירות הכלליות לכנסת ה.23-
נוכח לוח הזמנים הקצר לקיום הבחירות לכנסת ה ,23-מבקשת ועדת הבחירות לקבל מידע בדבר ספקים
המסוגלים לספק מצלמות העומדות במפרט ,בכמויות ובלוחות הזמנים שיפורטו להלן.
מפרט – המפרט הנדרש מהמצלמות מצ"ב כנספח א' לבקשה זו.
לוח הזמנים  -לוח הזמנים הנדרש לאספקת המצלמות הוא תוך  18ימים קלנדריים ממועד הוצאת ההזמנה.
כמות מזערית  -הכמות המזערית שאותה הספק יכול לספק תעמוד על לפחות  1000מצלמות.
הגשת מענה – יש להגיש מענה לפנייה ,בנוסח המפורט בנספח ב' ,בצירוף מפרט של המצלמה הרלבנטית.
את המענה לפנייה יש להעביר ,לא יאוחר מיום  ,29.1.2020בשעה  17:00לכתובת דוא"ל:
. morl@bechirot.gov.il
יודגש ,מדובר בבקשה לקבלת מידע .אין בהגשת מענה לפניה זו משום הצעה ,וועדת הבחירות אינה מתחייבת
כי תרכוש מצלמות בהיקף כלשהו ,או שתפנה לכל המשיבים בבקשה לקבלת הצעות מחיר בהמשך.

בכבוד רב,
יוסי תורן
ראש אגף בכיר ממ"ל
מנהל המרכז מבצעי לוגיסטי והיסעים
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המרכז המבצעי -לוגיסטי

ו עדת הבחירות המרכזית לכנסת

נספח א'  -מפרט במצלמות לגביהן מבוקש מידע
 .1דרישות פונקציונאליות -
 .1.1הצילום יבוצע באמצעות מצלמת גוף.
 .1.2הצילום יהיה רציף ללא יכולת מחיקת הצילום.
 .1.3מצלמות הגוף יהיו קלות לנשיאה וקלות לתפעול.
 .2דרישות טכניות מינימליות מהמצלמות המוצעות -
 .2.1זמן סוללה מינימלי לצילום רציף של לפחות  5שעות .
 .2.2רכיב זיכרון  64Gומעלה.
 .2.3איכות הצילום יהיה .)1080p/30fps( Full HD
 .2.4יכולת צילום של תמונה תוך כדי הקלטה באיכות תמונה של  5MPומעלה.
 .2.5דחיסת וידאו .H.264, H.265 -
 .2.6המצלמות יכללו זווית צפיה רחבה של  110מעלות לפחות.
 .2.7אפשרות לחסום/לבטל  Wi-Fiו.BT -
 .2.8אפשרות לחסום/לבטל במצלמה .GPS
 .2.9יכולת צילום יום/לילה.
 .2.10יכולת הקלטת אודיו משולב.
 .2.11יכולת ל Post- record + Pre -record -מותאמת.
 :Water mark .2.12לכל מצלמה יהיה  IDמובנה (ניתן לשינוי תוכנתי)  +יכולת הוספת שם ,יכולת הגדרת
 user IDלכל מצלמה ,תאריך ושעה.
 .2.13יכולת ביצוע  Tagבעת אירוע רלוונטי.
 .3דרישות פיזיות –
 .3.1משקל נמוך מ.130g -
 .3.2קליפס פלסטי/מתכתי ייעודי לעיגון ע"ג הגוף.
 .3.3ריתמה ייעודית לתליית המצלמה.
 .3.4עמידות ב.IP65 -
 .3.5עמידות בנפילה מגובה  1.6מ' לפחות.
 .3.6פריקת המידע המצולם -
.3.6.1אפשרות לפרוק את המידע דרך תוכנה ייעודית באמצעות עמדת פריקה ייעודית אשר מהווה
מעין שרת ( עדיפות ) וכן יכולת פריקת המידע באמצעות כבל למחשב
 .3.6.2כל פריקה של מידע מחייבת סיסמא.
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המרכז המבצעי -לוגיסטי

ו עדת הבחירות המרכזית לכנסת

נספח ב' -טופס מענה לפניה לקבלת מידע בדבר אפשרות לרכישת מצלמות גוף עבור ועדת
הבחירות המרכזית לכנסת ה23 -
.1

פרטי הפונה
א.

שם הפונה

ב.

סוג ההתארגנות (חברה ,עמותה) ______________________________________

ג.

המס' המזהה (מס' חברה ,מס' עמותה) __________________________________

ד.

שם איש קשר ___________________________

ה.

תפקיד איש קשר בחברה ______________________

ו.

מען הפונה (כולל מיקוד) ____________________________________________

ז.

טלפון _____________________________________________

ח.
.2

.3

דוא"ל

____________________________________________________

______________________________________________________

ניסיון הפונה בייבוא מצלמות
א.

כמות מצלמות (מכל הסוגים) שייבא הפונה בשנת ____________ 2019

ב.

כמות מצלמות מהדגם המוצע שייבא הפונה בשנת ____________ 2019

פרטי המצלמה המוצעת
א.

שם היצרן________________ :

ב.

מספר דגם________________ :

ג.

כמות מצלמות הנמצאת ברשות הפונה וזמינה באופן מיידי ____________

ד.

כמות מצלמות שהפונה יכול לייבא בלוח הזמנים הקבוע בפנייה _______________

ה.

לוח הזמנים הקצר ביותר לייבוא מצלמות _______________

יש לצרף למענה מפרט טכני מלא של המצלמה המוצעת.
אני מצהיר כי כל הפרטים עליהם הצהרתי לעיל נכונים:

תאריך

שם מלא של החותם בשם המציע

חתימה וחותמת
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