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ג'ן מבקשת בזה הצעות מחיר עבור מסך לד אלקטרוני  - המועצה המקומית בית 
 לפי מפרט שלהלן :     OUTDOOR לשימוש חיצונימטר   4כפול   3במידות 

 ה המקומית. המסך יותקן מעל בית העם בסמוך לבנין המועצ -
  מ''מ  10צפיפות " חדות " של ב -
  מטר 4  * 3  יח' אשר מרכיבים מסך לד אחד בגודל-  12 -
  110.592לגובה " סה"כ   288שורות פיקסלים ברוחב על   384המסך  תי צול וזור -

 מנורות 
  SMD קונפיגורציית לד מסוג " -
  - EPYSTAR יצרן רכיב הלד -
  RAL 9001 גוף המסך בנוי ממתכת צבועה בתנור -
   טיפול אחורי בלבד  -טיפול ושירות למסך -
  MBI5020 דרייבר -
ר צבע לבן בעוד  במקסימום עוצמה על בסיס שידו 765Wהספק המסך  -

  350W שהממוצע הינו
  + מעלות25-65  -טמפרטורת עבודה  -
  260-90 60\50 - מתח כניסה  -
  NIT 6500עוצמת הארה  -
  7\24שעות בעבודה של   100.000) לפי הוראת יצרן  -אורך חיי נורת הלד   -

 . עוצמה 100%ב
 HZ 2000קצב תדירות התמונה  -
 BIT 16רמת אפור  -
  מטר במקסימום 60מטר במינימום עד  8 -מרחק צפייה אידיאלית   -
  1:2000יחס ניגודיות  -
 99%- 10%הפעלה בלחות  -
  T3 CARD HANDY CONTROL VIPLEXשליטה על המסך דרך -

SESTYM 
  T3 CARD CONTROL ניתן לחבר רמקולים מכל סוג ליציאת המסך -
באתר הלקוח ועוד שנה נוספת   שנתייםשנים,   3אחריות על המסך למשך  -

  מוכרת ומוסמכת של החברה. במעבדה 
 

 על המציע לצרף להצעתו :
 אישור עוסק מורשה  -
 אישור ניכוי מס במקור  -
 אישור ניהול ספרים כחוק -
 הצעת המחיר חתומה בחתימה וחותמת המציע.   -

 
רשאים להשתתף במכרז מציעים העומדים במועד הגשת ההצעה בכל התנאים  

 :המפורטים להלן
 ,המציע הינו תאגיד הרשום בישראל כדין, או עוסק מורשה כדין בישראל .1

 . שאינו תאגיד רשום
 ,המציע בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים .2

 1976-התשל"ו



ידי יצרן הרכיבים המוצעים  -למציע מעבדת שירות פעילה המורשית על  .3
 בהצעתו במכרז.  

  המציע בעל ניסיון מוכח באספקה והתקנה של מסכים מבוססי לד בשטח של  .4
לקוחות בשלוש השנים שקדמו למועד    2מ"ר לפחות בסך הכל עבור    50

ט המציע  האחרון להגשת הצעות במכרז. להוכחת העמידה בתנאי סף זה יפר
 את הפרטים המתאימים 

 
 תנאי סף נוספים : 

הצעת המחיר תהיה עבור רכישת המוצר כולל את כל העלויות הכרוכות   -
 , כולל התקנה והדרכה.  באספקת כלל השירותים המבוקשים

ממועד העברת ההזמנה    ימי עבודה  14תיעשה תוך  אספקת הציוד למועצה   -
לספק הזוכה הרלוונטי, אלא אם סוכם אחרת, מראש ובכתב, עם נציג המועצה  

 בעת ביצוע ההזמנה.
 מיום האספקה.   שנים 3תקופת האחריות למוצר תעמוד על  -
אספקת הספק יהיה אחראי לאספקת שירות תיקונים ותחזוקה מלאה, לרבות   -

המקורי היצרן  של  מקוריים  המוצר  חלפים  זה,  לכל  מכרז  נשוא  אשר ים 
 יסופקו במסגרת הודעה זו.

 כוללת :  העבודה  -

 מהנדס מוסמך .   שורונסטרוקציה כולל איקהתקנת המסך כרוכה בהצבת   •

 פ"י התקן המחייב. ותקשורת ע לחשמל המסך חיבור  •
 

 
 אי עמידה  באחד או יותר מתנאי הסף, יביאו לפסילת ההצעה. 

 
המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבחור בהצעה הזולה ביותר או בכל הצעה  

 אחרת או לא לבחור באף הצעה, דבר שלא יהווה עילה לטענות נגד המועצה.
 

  לפון ט לפנות למנהל מח' רכש מר מחמד אבו עסלה בלבירורים נוספים ניתן 
0509027511 

 
מועד אחרון להגשת ההצעות בצירוף המסמכים הדרושים עד לא יאוחר מיום  

 14:00שעה  9/7/2020
 

 בכבוד  רב       
 עו"ד ראדי נגם        
 ראש המועצה המקומית       

 


