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מפרט שירותים
לתכנון ,אספקה ,הקמה ,התקנה ,תפעול ,ניטור ותחזוקה של שירותי
הפצת אות מציין מיקום – נ.צ  ,במעברי שער בתחנות
רכבת ישראל

גרסה 1.0
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 1יעדים
 1.0כללי
רכבת ישראל ,מעוניינת להתקין ציוד להפצת אות מציין מיקום (נ.צ מוגדר וקבוע מראש) בקו שערים (שערי כניסה או
שערי יציאה או משולב כניסה ויציאה  ,הממוקמים ברצף באולם הכניסה/יציאה או במעברים או ברציפים),
בתחנות רכבת ישראל ,באולמות הנוסעים ,במעברים וברציפים לצורך מתן שירותי גישה לזיהוי "נקודת הגישה" לנסיעה
באמצעות איכון המיקום (נ.צ מה  ,GiS -מציין מיקום תחנה) בתוך פוליגון התחנה (גבול תחנת רכבת ישראל) ,לנוסעים
וללקוחות רכבת ישראל .קבלת הציוד תכלול גם שירות לאספקה ,הקמה ,התקנה ,תפעול ,ניטור ותחזוקה של התשתיות
והשירותים באמצעות הספק  ,בהתאם להסכם רמת השירות (.)SLA
אפליקציית מח"ר של משרד התחבורה תשמש לצורך כניסה ויציאה בשערי הרכבת (בתחנות ,באולמות הנוסעים,
במעברים וברציפים) .אפליקציית מח"ר של משרד התחבורה תייצר  QR Codeבהתאם לתחנה שבה נמצא הלקוח ,אותו
יציג הלקוח בואלידטור של שערי הכניסה\יציאה .כדי לייצר  QR Codeבאפליקציית מח"ר ,האפליקציה צריכה לקבל נ.צ,
של התחנה  ,אותו היא מקבלת דרך ה  GPSבמכשיר הסלולארי של הלקוח.

 1.1לקוח/מומחה יישום  -משתמש עיקרי
מומחה היישום מטעם הלקוח הוא מנהל אגף מערכות מידע או מי מטעמו.

 1.2הלקוח (משתמשים)
ציבור הנוסעים ברכבת ישראל שמשתמשים באפליקציית מח"ר של משרד התחבורה.

 1.3יעדים ומטרות
תכנון ,אספקה ,הקמה ,התקנה ,תפעול ,ניטור ותחזוקה של ציוד להפצת אות מציין מיקום של נקודת הגישה לשער
בתחנות רכבת ישראל (נ.צ מוגדר וקבוע מראש) באולמות הנוסעים ,במעברים ,וברציפים.
הפתרון של המערכת יכלול פריסה של תשתיות תקשורת קוויות ו/או אלחוטיות בתוך פוליגון התחנה (שער באולמות
הנוסעים /במעברים /ברציפים) הכוללת מערכת ניטור.
השירותים והיעדים הטכנולוגיים המבוקשים במסגרת מכרז זה הינם:


תכנון אופן הפצת "נקודת הגישה" בתוך פוליגון התחנה (שער באולמות הנוסעים /במעברים /ברציפים).



אספקת כלל רכיבי הפתרון הכוללים חומרה ותוכנה.



שירותי מוקדן ותמיכה טלפונית ( )Help Deskלקבלה ופתיחת קריאות שירות לטיפול בתקלות על ידי מורשים מטעם
רכבת ישראל ,לרבות ניטור וניהול הציוד בהתאם ל .SLA

 1.3.1עקרונות ביצוע
א.

מתן פתרון/שירות מקצה לקצה ( )End-to-Endבמתכונת של .Turnkey Project

ב.

עמידה בתקנים רכבתיים כנדרש .לפירוט התקנים ראה/י בנספח  - Gתיאור מצב קיים בסעיף  - Gתקנים.
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ג.

פעילות במקביל של מספר גדול של צוותי עבודה על מנת לעמוד ביעדי תוכנית העבודה המפורטים בסעיף 1.5
שלהלן.

ד.

ביצוע כלל מרכיבי השירות על פי נהלים שיקבלו אישור מראש מרכבת ישראל.

 1.3.2אילוצים
א.

תכנון משותף עם המזמין של ההתקנות

ב.

קבלת אישור לפני שימוש בתשתיות קיימות ו\או התחברות לתשתיות קיימות.

ג.

בחלק מהמקרים ניתן יהיה להשתמש בתשתיות קיימות בכל מקרה שלא ניתן ,יהיה על הספק הזוכה להתקין
את התשתית הנחוצה.

ד.

שירות התחזוקה יינתן בפריסה ארצית בהתאם לאתרי השירות והתחזוקה המפורטים בנספח " Gתיאור מצב
קיים".

ה.

עמידה בכול התקנים הבין לאומיים ,תקניים ישראלים ופקודות הרכבת הרלוונטיות של המזמין.

 1.4בעיות שהמערכת אמורה לפתור
חוסר בקליטת ( GPSעוצמה ,כמות לוויינים ,דיוק מיקום וכיו"ב) בתחנות הרכבת ובאזורי שערים לטובת פרויקט המח"ר
של משרד התחבורה.

 1.5קשר לתוכנית עבודה שנתית
 1.5.1הרכבת מתכננת לבצע פיילוט של תשתיות התקשורת ושל השירותים המבוקשים ,אשר יסופקו במסגרת מכרז זה
בתחנה נבחרת במהלך הרבעון השני של שנת .2020
 1.5.2הרכבת מעוניינת להשלים את פריסת המערכת בתחנות המפורטות ברשימת התחנות שבנספח  Gבמהלך הרבעון
השני ( )2של שנת .2020
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 2היישום
 2.0כללי  -פונקציונאליות
א .שידור נ.צ מוגדר וקבוע מראש באולמות הנוסעים ,במעברים וברציפים תאפשר למשתמשי אפליקציית המח"ר
אפשרות למעבר בשער ע"י זיהוי התחנה ויצירת קוד  QRמתאים לתחנה והצגתו בשער ,כחלק מתהליך יצירת ה QR
האפליקציה צריכה להשתמש בנ.צ המשויך לתחנת הרכבת ,לכל תחנת רכבת תהיה נ.צ מרכזית המציינת את התחנה
וכל נ.צ בתחומי פוליגון מוגדר (בסמוך לקו שערים) ישויך לנקודה מרכזית זו.
ב .רכיבי הרשת ותשתיות התקשו"ב בפתרון המוצע יהיו מבוססים על מוצרי מדף ()COTS - Commercial off the Shelf
מקובלים בתעשייה ויתמכו בכל סוגי ציוד הקצה שלהם יכולת קליטת  ,GPSלרבות :טלפונים ניידים ()Smart Phones
וטאבלטים ( )Tabletsו/או כל ציוד קצה אחר שיוגדר לעבודה באפליקציית המח"ר.
ג .הפתרון המוצע ישמש את המזמינה לצורך שירות למשתמשי אפליקציית המח"ר של משרד התחבורה.
ד .הפתרון המוצע נדרש לעמוד ביעדי כיסוי וקליטת אות מקסימאלית ברדיוס מינימאלי של  10מטר ממרכזו של כל שער,
ברציפים ,במעברים ובאולמות הנוסעים .הספק יידרש להציג תכנון כיסוי העונה לדרישה זו.
ה .הספק יידרש לספק פתרון מערכת ניטור המנטרות את הפתרון המוצע (תקינות ציוד ושמישות).

 2.1ארכיטקטורת הפתרון
 2.1.1האיור שלהלן מציג ארכיטקטורת רשת עקרונית למערכת ולפלטפורמת התקשורת הנדרשת .הארכיטקטורה
המוצעת שלהלן ,תשמש את המציע רק כקו מנחה בתהליך תכנון הפתרון והגשת ההצעה ואין להתייחס אליה
כארכיטקטורה סופית.
 2.1.2המערכת יכולה להתבסס על שילוב של מספר טכנולוגיות תקשורת (קווית ,סלולארית ואלחוטית) ותיפרס בנקודות
ייעודיות ומוגדרות בהתאם לשלב התכנון באולמות ורציפי הנוסעים.
 2.1.3ארכיטקטורת התקשורת תתבסס על שני סגמנטים:
 סגמנט הפתרון הטכנולוגי ,באולמות הנוסעים ,במעברים וברציפים.
 סגמנט הניטור.
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א .סגמנט הפתרון הטכנולוגי ,באולמות הנוסעים ,במעברים וברציפים
סביבה זו תכלול את כל המכלולים והציוד הנדרש להתקנה לטובת השידור ,הקליטה וההפצה וכולל כבילה ותשתיות
בין הרכיבים של המערכת.

ב .סגמנט הניטור
סביבה זו תכלול מערכת ניטור .מלוא הפתרון על כל רכיביו יסופק ע"י המציע כחלק מהפתרון המוצע.
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 2.2תשתית סביבתית  -פיזית
 2.2.1עבור כל נקודת חשמל שתותקן על ידי הספק ,יידרש אישור התקנה על ידי חשמלאי מוסמך .עלות החשמלאי
המוסמך תחול על הספק ותגולם בעלויות הקמת המערכת בתחנות הרכבת :אולמות ,מעברים ורציפים.
 2.2.2התקנה ופריסה של תשתיות פיזיות בתחנות ,ברציפים ובמעברים ,תבוצע על ידי הספק ועל חשבונו כחלק מפריסה
וההפעלה של המערכת .עלות ההתקנה ופריסת התשתיות תגולם בעלויות הקמת המערכת בתחנות הרכבת:
אולמות ,מעברים ורציפים.
 2.2.3הרכבת תעמיד לרשות הספק:
חלל להתקנת אנטנה פנימית (מפיץ) או אמצעי אחר שיידרש  ,בתנאי שיתואם ויאושר לפני ההתקנה.

א.

ב .הספק נדרש ,במסגרת הפתרון ,לספק אמצעי עיגון למכלולים על הגג ו/או מתחת לתקרה ו/או לדפנות בהתאם
לסוג ולאופן ההתקנה הנדרש.
ג .הספק נדרש לספק תשתית כבילה ותיעול ,אלא אם ניתן אישור מראש לתוואי ושימוש במובילים קיימים ,ובכל
מקרה יותקנו כבלים חדשים ייעודיים בין המכלולים השונים במידה ויש צורך בכבילה קווית.

 2.3מערכת הניטור
 2.3.1כללי
א .מערכת הניטור נדרשת לנטר את המערכת ולדווח במקרים בהם השירות לא זמין (אין קליטת  )GPSאו במקרה
שאין הפצה של אות מציין מיקום של התחנה.
ב .המערכת תתמוך בדיווח אירועים ותקלות (.)Fault Management
ג .הספק יהיה אחראי לאספקת מערכת ניטור ,להתקנתה ולשילובה המלא .החומרה ,תוכנות ,התשתית ,מערכת
ההפעלה והיישום/ים לשרת/י מערכת הניטור יסופקו ,יותקנו ויתוחזקו על ידי הספק.
ד .מערכת הניטור תתריע בזמן של עד  10דקות על תקלה או בעיה ,באמצאות  EMAILו/או  SMSלמספר נמענים
שהוגדרו מראש.
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 3מימוש
 3.0כללי
מתן השירותים יהיה באמצעות ספק אחד ובהתאם לרמת השירות המוגדרת בסעיף ( . )SLAבנוסף ,על המציע/ספק ,בזמן
תהליך התכנון ומימוש הפרויקט ,להתחשב בכל האילוצים האופייניים לתחום הרכבות ,לדוגמא:
 תיאום מול מנהלי התחנות להתקנת מערכות ברציפים ,במעברים ובאולמות הנוסעים ללא פגיעה ברמת התפקוד
השוטף של המתחמים/תחנות.
 תיאום מול הרפרנטים הרלוונטיים ברכבת ישראל ,לדוגמא בנושאים הבאים :חשמל ,תקשורת תשתיות ,ביטחון
ומשגיחים.
 פריסה ארצית של התחנות במרחב הגיאוגרפי של רכבת ישראל

 3.1גורמים מעורבים ()S
 3.1.1הספק
א .יכולת מוכחת
הספק מתחייב לאחריות כוללת לביצוע המפרט כולו לרבות כל הרכיבים ,ולרבות הרכיבים שיבחר
לבצע באמצעות קבלני המשנה.

.3.1.1א1.

 3.1.2צוות הפרויקט
א .כללי
.3.1.2א 1.נותני שירותים
כל נותני השירותים מטעם הספק ,יתחילו במתן השירותים רק לאחר בדיקת התאמתם וקבלת אישור
בכתב מרכבת ישראל .הרכבת רשאית לדרוש ולקבל את פרטי קורות החיים שלהם ,לראיינם ,לפנות
לממליצים ולפנות לגורמים מוכרים לשם ביצוע מבחני התאמה לתפקידם .הרכבת רשאית לא לאשר
את נותני השירותים לפי שיקול דעתה הבלעדי ,מבלי לתת נימוק כלשהו .אישור רכבת ישראל לנותן
שירותים ,אינו גורע מאחריות הספק והמחויבות שלו על פי דרישות הבקשה להצעות וההסכם
המצורף .בכל מקרה רכבת ישראל אינה אחראית לכוח-האדם של הספק ו/או קבלן/ני המשנה מטעמו,
בשום היבט.
.3.1.2א 2.כח-אדם חליפי
הספק מתחייב להעמיד כח אדם חליפי לנותני השירותים בתקופת היעדרם מטעמי מחלה ,חופשת לידה,
שרות מילואים או כל היעדרות אחרת ,בהתאם לרמת השירות הנדרשת.

ב .מנהל פרויקט ההקמה וההטמעה
הספק מתחייב להעמיד ,בתקופת ההקמה וההטמעה ,מנהל פרויקט לצורך ניהול הפרויקט ברכבת ישראל .מנהל
הפרויקט יפעל בתקופה זו ,בהיקף משרה מלאה .מנהל הפרויקט יהיה בעל כישורים וניסיון המתאימים לניהול
פרויקט פריסת תשתיות מחשוב ותקשורת וניסיון של לפחות  3שנים בניהול של התקנות .מנהל הפרויקט יאושר
ע"י רכבת ישראל מראש.

ג .איש קשר בכיר
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בנוסף המציע מתחייב להעמיד איש קשר יחיד ,בכיר ,ברמה של מנהל חטיבה/סמנכ"ל CTO/לפניות של נציגי
רכבת ישראל .מנהל זה יהיה אחראי בפני רכבת ישראל לטיפול בכל נושא ובכל עניין שלא יבוא על פתרונו
לשביעות רצון רכבת ישראל מול מנהל הפרויקט מטעם הספק.

 3.2מימוש כולל של השירות
 3.2.1הגורם המבצע
הספק יהווה גורם אחד ( )SPOC - Single Point of Contactמולו תהיה רכבת ישראל בקשר.

 3.2.2תוכנית עבודה
א .אבני דרך מרכזיות
הספק נדרש לעמוד בלוחות הזמנים לביצוע הפרויקט ,לפי חלוקה לאבני הדרך המפורטות בטבלה הבאה.

א
ב
ןד תוכן
ר
ך

תוצרים

תאריך יעד
 +TRשבוע
ּ

חוזה1

חתימת חוזה על ידי המזמינה והמציע והוצאת הזמנה לספק.

TR

הכנה2לביצוע פיילוט
(רציפים ,ואולמות

נוסעים)

הגדרת תחנת פיילוט ,באחריות מתאם פרויקט מטעם המזמין.

TR+1

פיילוט בתחנות
3
(רציפים ואולמות

נוסעים)



סיום פיילוט



הכנת ציוד והיערכות להתקנה באחריות הספק.
ביצוע פיילוט בהתאם למוגדר בסעיף 3.2.2.ב 1.ובנספח  Dלהלן.

TR+2

התקנה בוצעה לפי תנאי המפרט והמערכת עובדת.
תהליך בדיקות וכיול המערכת ,שינויים ושיפורים (המלצות הספק
או לפי דרישות המזמין).
סיום פיילוט בהתאם לתנאים לסיום פיילוט בתחנת רכבת סעיף

TR+4

3.2.2.ב 1.שלהלן.
סיום8פריסת מערכת
בכל התחנות
(אולמות ורציפים)

o
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ב .תנאים לסיום
.3.2.2ב 1.תנאים לסיום פיילוט בתחנת הרכבת
ביצוע פיילוט מוצלח הכולל הקמת סגמנט הניטור ,פריסת המערכת בתחנת הפיילוט שתוגדר לשם כך
על ידי רכבת ישראל .הפיילוט יחשב כמוצלח אם קיבל את אישור הרכבת בכתב כי הפיילוט עמד בכל
הדרישות המפורטות בנספח  Dנספח הפיילוט.

הספק נדרש לסיים את כל הפעילות עד לתאריך  ,TR+9ולאחר שעמד בהצלחה בכל התנאים כפי שמפורטים בטבלת
אבני הדרך המרכזיות שבסעיף א" ,סיום פריסת מערכת בכל התחנות ".

 3.3תפעול ותחזוקה שוטפת

 3.3.1ניהול ותפעול מוקדן תמיכה
א .הספק יעמיד לרשות רכבת ישראל מוקדן תמיכה וניטור שתפקידו לנטר באופן רציף הפתרון שבוצע ע"י
הספק ,על כלל מרכיביו ולספק כתובת מרכזית לפניות של הרכבת (להלן" :הפונה") בכל הקשור לדיווח על
תקלות.

באחריות המוקדן לפעול באופן פרואקטיבי ,לנטר באופן שוטף ורציף באמצעות מערכת הניטור ,לזהות תקלות סמוך ככל
האפשר למועד התרחשותן ,לתעד את פרטי התקלה ולטפל בהן מרחוק ו/או באמצעות הפניית התקלה לטכנאי שטח
כמפורט בסעיף  3.3.2שלהלן.
מוקדן התמיכה יספק תמיכה טכנית מקצועית ,לרבות :טיפול בקריאות שירות ,מענה טכני לשאלות ,פניות ובירורים
טכניים ,סיוע טלפוני ,ייעוץ בפתרון בעיות במידת הצורך ,שדרוגי תוכנה וייעוץ טכני שוטף.

ב .בכל פניה למוקדן תתועד  ,לרבות פרטי הפונה ,סוג התקלה ,שעת הפניה וכדומה .ההיענות לקריאה הטלפונית
תתבצע על פי הדרישות ,כפי שמוגדר בסעיף רמת שירות ,להלן.
ג .טכנאי המוקד אשר קיבל את הפניה/זיהה את הבעיה ,ינסה לפתור את הבעיה קודם כל בעצמו ,ועל פי שיטות
ונהלים שנבנו ואושרו במהלך תקופת ההקמה ,טרם מסירת המערכת .אם לא הצליח ,יפנה את הבעיה (לפי
כללי והנחיות התפעול) לדרג הטיפול המתאים (טכנאי שטח של הספק או ספקי החומרה) ,תוך ציון מועד
העברת הבעיה ולמי הועברה.
ד .עם סגירת התקלה ,יש לדווח לגורם הפונה (רצוי באופן ממוכן) ,על סיום הטיפול ,ולקבל את אישורו במייל
או במערכת ממוכנת ,שהבעיה "סגורה".
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ה .המוקדן יגובה מעבר לשעות הפעילות בעובדים כוננים .לצורך כך הספק יידרש להעמיד מספר טלפון נייד/נייח
של צוות הכוננים לרשות רכבת ישראל.
ו .שעות הפעילות הנדרשות במוקד התמיכה מפורטות בסעיף שעות פעילות מוקדן  3.6.2להלן.
 3.3.2שירותי התחזוקה למערכת
הספק יתפעל מערך טכנאי שטח בפריסה ארצית אשר יטפל בכל סוגי הפניות הדורשות ביקור של טכנאי באולמות
הנוסעים ,במעברים וברציפים .טכנאי השטח יטפלו ,בין השאר ,במשימות הבאות:
א .טיפול בתקלות שלא נפתרו מרחוק ובמקרה של תקלה שאינה באחריות הספק ,הפניית התקלה (באחריות מוקד
השירות) לגורם חיצוני ,כגון :תקלת תקשורת בקו של ספק התקשורת וכדומה.
ב .החלפת רכיבי חומרה בשטח ,ככול שיידרש ,על מנת לפתור את התקלה במתכונת של "אחד תמורת אחד" ועל
חשבון הספק..
ג .אספקת חומרה חליפית והתקנתה בכל מקרה שלא ניתן לפתור את התקלה בשטח ,שינוע החומרה התקולה
למעבדה ,החזרתה לאולם נוסעים/רציף לאחר התיקון ופינוי החומרה החליפית למחסן הספק.
ד .תחזוקה/טיפול מונע לחומרה בהתאם להנחיות יצרן ו/או נהלי רכבת.
ה .מתן המלצות למניעת תקלות ,זיהוי רכיבי חומרה בעייתיים ובעת התרחשות תקלה -מתן המלצות לפתרון
התקלה.
ו .פירוק ,פינוי והחלפת רכיבי חומרה פסולים שאינם ניתנים לתיקון.
ז .לרכבת שמורה הזכות לדרוש מהספק ובתיאום אתו ,לבצע את פעולות התיקון בכל אתר אחר של הרכבת אם
יעלה הצורך בכך.
ח .חלונות תחזוקה  -כל ביצוע שירות ו/או עדכון ו/או תחזוקה למערכת ו/או לרכיב במערכת יתבצע מבלי להפריע
לאספקת השירות לנוסעי הרכבת בתחנה ו/או לכל פעילות אחרת של רכבת ישראל ולמערכותיה השונות.
ט .לפני התחלת העבודה ,יקבל הספק מראש את אישור רכבת ישראל לביצוע עבודות התחזוקה והתפעול .במקרים
בהם נדרש הספק ,ביוזמתו ,לבצע תחזוקה שוטפת למערכת ,יפנה בכתב/במייל/בהודעה מנהל הפרויקט מטעם
הספק למתאם הפרויקט מטעם רכבת ישראל ,בבקשה לביצוע תחזוקה ויפרט את תהליך הביצוע ולוחות זמנים,
הצורך בהשבתה (רק אם יש צורך) וכדומה ויקבל את אישור רכבת ישראל לביצוע התחזוקה.
י .למען הסר ספק ,כל אחד מרכיבי הפתרון צריך לקבל אישור מרפרנט רכבת (ייבחנו מאפייני צבע ,גודל המוצר,
משקל ,התאמה לצרכי הרכבת וכיו"ב) – ייבחנו תכונות פיסיות בלבד ,על בסיס המפרט הטכני של הרכיבים
שיסופקו בעת הגשת המכרז.

 3.3.3שמירה על עדכניות טכנולוגית
א .עדכניות טכנולוגית של המערכת
.3.3.3א 1.הספק יתחייב לשמור על העדכניות הטכנולוגית של רכיבי התוכנה והחומרה אשר סיפק לרכבת ישראל
לצורך הקמת המערכת בתחנות הרכבת ,רציפי הנוסעים ,קרונות הרכבת ,כחלק מהשירות הבסיסי
אותו הוא יספק לרכבת בתקופת התחזוקה וללא כל תשלום נוסף ,כמפורט להלן:
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 הספק יתחייב להמשיך ללמוד ,להכיר ולהתעדכן בכיווני ההתפתחות של כל סוגי הציוד אותם סיפק
לרכבת ישראל .הספק יהא אחראי לדווח למזמין על כל ההתפתחויות הרלבנטיות בתחום הציוד
ותוכנות התשתית לרבות :שיפורים/עדכונים/שדרוגים לציוד הקיים ,צרכים נוספים אשר אינם
ניתנים לפתרון באמצעות הציוד הקיים ,ציוד שיש להחליף או לשדרג בגין בעיות תפעול ו/או אי-
התאמה טכנולוגית ,ציוד שאינו שמיש ,ציוד שעתיד להגיע ו/או הגיע לסוף חיים ()end of life
וכדומה.
 מעקב ולימוד  -הספק יילמד ויעקוב אחר התפתחות מערכות הציוד ותוכנות התשתית מן הסוגים
הפועלים (ואשר יפעלו) ברכבת ישראל ,על מנת להיות מסוגל להבטיח עדכניות טכנולוגית ותפעולית
הולמת לציוד אצל המזמין .הספק יעביר לידיעת המזמין מידע שוטף הנוגע לתחומים אלו וישתתף
בהכנת תכניות ההצטיידות .אחריותו של הספק תהיה בתחומי התפתחות מערכות הציוד במספר
היבטים :טכנולוגיים ,תפעוליים ,עלויות ,מוצרים משלימים ,מוצרים תחליפים וכדומה.
 התרעה  -הספק יהיה אחראי על מתן התרעה במועד מתאים על צורך בשינוי/שדרוג ציוד ותוכנות
תשתית .התרעה זו תינתן במועד שיאפשר היערכות של המזמין לביצוע הטיפול הנדרש ,ולפחות
ארבעה חודשים מראש .ההתרעה תינתן במקרים בהם יש ירידה בתפקוד הציוד בגין "הזדקנות
רכיבים" ,שחיקה ,תפקוד לקוי של מערכות הפעלה או תוכנות יישומים ,הפסקת תמיכה של יצרן
בגרסה הטכנולוגית הנוכחית ,הכנסה של מערכת חדשה הדורשת טכנולוגיה בגרסה יותר גבוהה או
כל גורם אחר.
.3.3.3א2.

הספק יהיה אחראי לשדרוג ו/או החלפה של רכיבי חומרה בכל מקרה של "הזדקנות רכיבים" או
במקרה שהציוד הקיים אינו מאפשר לעמוד בדרישות רמת השירות המפורטות בסעיף שגיאה! מקור
ההפניה לא נמצא .להלן .מכל סיבה שהיא ,לרבות אך לא רק ,קיבולת לא מספקת ,אי עמידה במדדי
תדירות תקלות וכו'.

.3.3.3א3.

הספק יעדכן גרסאות תוכנה של רכיבים משובצי מחשב וציוד תקשורת לגרסאות האחרונות
ששוחררו על ידי יצרני החומרה וציוד התקשורת ,כך שלא ייעשה שימוש בגרסה ישנה יותר מהגרסה
שלפני האחרונה (גרסה .)n-1

.3.3.3א4.

הספק יעדכן גרסאות של מוצרי תוכנה ( ,)Applicationsכגון :מערכת הניטור וכדומה ,שסופקו על
ידו כך שלא ייעשה שימוש בגרסה ישנה יותר מהגרסה שלפני האחרונה (גרסה .)n-1

פעולות השדרוג המפורטות לעיל יכולות להתבצע בהדרגה וזאת על פי תכנית שדרוג שאותה יאשר המזמין .מודגש
כי מימוש שדרוג של מי ממרכיבי המערכת הוא זכות העומדת למזמין ולפיכך נדרש אישור בכתב של המזמין
למימוש כל עדכון טכנולוגי וכל החלפה של גרסאות בתוכנת המערכת ,תוכנות המדף ,ציוד הקצה ותשתיות
החומרה.

 3.3.4שינויים ושיפורים  -שו"שים
 )1רכבת ישראל רשאית להזמין מהספק מפעם לפעם ,על פי שיקול דעתה ו/או על פי המלצת הספק ,שינויים
ושיפורים/פרויקטים חדשים הקשורים למתן השירותים המוגדרים במסגרת מכרז זה (שירותים כגון :התקנת
המערכת בתחנות רכבת חדשות ,שדרוגי חומרת תקשורת וכדומה) ובלבד שאלו לא מוגדרים בתכולת הפרויקט.
למען הסר ספק ,שירותים נלווים ו/או משלימים לתכולת הפרויקט הם בתכולת הפרויקט .בעניין זה ולמען הסר
ספק הספק מצהיר כי ידוע לו שההחלטה האם עניין מסוים מצוי ו/או לא מצוי בתכולת הפרויקט הינה של
הרכבת בלבד.
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 )2שרות שו"שים (שינויים ושיפורים) כולל ביצוע עבודות על פי שעות עבודה הרלבנטיות לתכולת השירותים
שבאחריות הספק .השירות יינתן על פי תהליך סדור ובהתאם לשלבים הבאים:
א .רכבת ישראל תגיש לספק דרישה לבצוע שו"שים.
ב .הספק יגיש לרכבת אומדן שעות לבצוע השו"שים.
ג .לוחות הזמנים לביצוע השו"שים יסוכמו בין הצדדים.
ד .הרכבת תקבע את סדר העדיפות לבצוע השו"שים.
ה .הספק יבצע את השו"שים בהתאם לתוכנית עבודה וביצועיה ימדדו בהתאם לתוכנית העבודה המוסכמת.
ו .הספק יעדכן את תכנון ה As Made-שנכתב בתיק הקמה/תחזוקה לתחנה בהתאם לשינוי/תוספת שבוצעה.
מובהר כי ,במקרים בהם רכבת ישראל תספק שרטוטים  ,As madeהספק נדרש לעדכן שרטוטים אלה
בהתאם .במקרים בהם אין לרכבת שרטוטים  As madeיספק הספק סכמה של האתר ועליו יציין את מיקום
הכבילה (חשמל ותקשורת ו/או כל כבילה נוספת שתידרש)
 )3בעת ביצוע שינויי במערכת ,הספק יפעל בהתאם לשלבים הבאים:
 הכנת אפיון מפורט לאישור הרכבת.
 ביצוע השינוי.
 ביצוע בדיקות מסירה בהתאם לתסריטי הבדיקה בסביבת הבדיקות של המערכת.
 ביצוע בדיקות מסירה באתר לקוח – יימסרו תוצאות הבדיקה בדו"ח במסמך .as-made
 הרצת השינוי.
 עדכון תיעוד מערכת ו/או נהלי עבודה בהתאם לעניין.
 הדרכת משתמשים בשינוי.
 פריסת שינוי באתרים נוספים אם רלבנטי.
 )4הרכבת תהא זכאית לבצע שו"שים ,על פי האפשרויות הבאות:
 על פי שעות עבודה בפועל ,בהתאם למחירון שיאושר ע"י הרכבת.
 כפרויקט פיתוח במחיר קבוע על ידי הספק ,שיקבע על בסיס הצעת מחיר של הספק .לרכבת ישראל הזכות
לנהל מו"מ על הצעת מחיר במידה והמחיר המוצע יחרוג מהערכותיה ו/או לבצע את הפרויקט ו/או השיפור
באמצעות ספק אחר ו/או בכל דרך אחרת ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 3.4אמנת שירות ()SLA - Service Level Agreement
 3.4.1הגדרות
מערכת ניטור

מערכת ניטור שיספק הספק על פי דרישות המפרט.

תקלת ביצועים:

חוסר יכולת לקבל קליטת אות  / GPSהפצת אות או הפצת נ.צ של
התחנה ,במתחם הפוליגון בתחנה לפרק זמן של מעל ל  30שניות
או הפרעה בקליטה.
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תקלה ברכיב תשתית:

תקלה ברכיב המשרת את הפתרון כולל בין השאר אך לא רק,
תשתיות פיזיות ,חומרת מיתוג ,חומרת אבטחה וכדומה.

התאוששות מתקלה:

תיקון התקלה.

זמן התאוששות
מתקלה/שבר:

הזמן הנמדד מרגע איתור הבעיה באמצעות מערכת הניטור ו/או
פתיחת הקריאה במוקד התמיכה ,המוקדם מבניהם ,ועד דיווח
סגירת התקלה על ידי פותח התקלה (על ידי המשתמש או על ידי
המוקד בהתאם לעניין).

ציון רמת השירות הכולל:

כהגדרתו בסעיף להלן.

 3.4.2הגדרת דרישות רמת השירות לSLA-
א .כללי
רמת השירות תימדד על בסיס מדדי רמת השירות ועמידה בדרישות המכרז.

ב .ערוצי פניה לקבלת השירות
הספק אחראי להעמיד מוקדן שירות אליו ניתן יהיה לפנות טלפונית על ידי נציגים שמונו לכך מטעם רכבת
ישראל ,מעת לעת .המוקד יפעל בשעות הפעילות (כהגדרתן להלן) וכן ,לאחר שעות הפעילות יועמדו לטובת רכבת
ישראל כוננים בעלי טלפון נייד שיהיו זמינים  24שעות ביממה.

ג .שעות פעילות מוקדן השירות
להלן טבלת שעות פעילות מוקדן השירות ,כפי שנדרש המציע להציע לרכבת ישראל כחלק ממתן שירותי התמיכה
והתפעול למערכת.
ימים

חלון שרות

א'  -ה'

 06:00עד 22:00

שישי וערבי חג

 06:00עד 14:00

שבת ומוצאי חג

צאת שבת/חג עד 22:00

ד .הספק נדרש להבטיח את רמת השירות בהתאם לדרישות סעיף זה ,במשך כל שעות הפעילות.
ה .מבלי לגרוע מהתחייבויות הספק בהסכם ההתקשרות ,הספק יעשה כל מאמץ שלא להשבית ,לצורך
תחזוקה וטיפולים שוטפים ,את הפעילות במשך שעות הפעילות הנ"ל .במידה והספק יידרש ,למרות
האמור לעיל ,לבצע השבתה כוללת או חלקית ,במשך שעות הפעילות ,ייפנה למזמין לקבלת אישור
להשבתה מוקדמת.
 3.4.3איסוף נתונים ודיווח
א .רמת שירות  -תדירות תקלות והתאוששות מתקלות
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 )1כל רכיב מערכת ידגם אחת ל 5-דקות על ידי מערכת הניטור.
 )2במידה ורכיב מערכת נדגם  3פעמים ונמצא לא זמין ,הרכיב יוגדר כתקול ותיפתח תקלה במערכת (כולל זיהוי
מלא של מיקום הציוד) לניהול השירות ומדידת רמת השירות (על ידי טכנאי במוקד הניטור או באופן אוטומטי
אם ימומש ממשק בין מערכת הניטור למערכת לניהול השירות ומדידת רמת השירות) .הנ"ל הינו בנוסף
לתקלות שדווחו על ידי מורשים ברכבת ,הגדרת סוג התקלה (קריטית או רגילה) תיעשה בהתאם לתיאור סוג
התקלה בטבלה . SLA
 )3אחת לחודש ירוכזו כל התקלות מאותו סוג וייבדק לכל סוג תקלה האם זמן ההתאוששות עמד בדרישות ה-
.SLA
 )4הנתונים לצורך חישוב ציוני רמת השירות בתחום זה יתבסס על פרטי דוחות רמת השירות שהספק יספק.

ב .דרישת רמת שירות  -ביצועי מערכת
 )1מערכת הניטור נדרשת לדגום את כלל רכיבי המערכת אחת ל 5-דקות לפחות.
 )2דגימות אלו בכל תחנה יכתבו לבסיס נתונים.
 )3אחת ליום יוצלב המידע אודות עוצמת אות ה  GPSשנמצא בכל דגימה עבור כל תחנה עם שעות הפעילות של
התחנה ויחושב וימצא עוצמת אות מינימאלית בפועל שסופק באותו יום (הדגימה עם עוצמת אות הנמוך
ביותר).
 )4אחת לחודש תחושב עוצמת אות  GPSמינימאלי ממוצע לתחנה.

 3.4.4אמנת שירות ()SLA
א .אמנת השירות היא כלי בידי רכבת ישראל להגדרת מדיניות וסדרי עדיפויות לאספקה ,לאחריות ולביצוע פיקוח
על הספק לקיום התחייבויות הספק על-פי החוזה.
ב .הספק מתחייב לעמוד בזמני התגובה שמפורטים להלן באמנת השירות לקריאות שירות ו/או תפעול .ובהתאם
מתחייב הספק על עבודה רצופה ,שוטפת ומאומצת ,במסגרת יום העבודה ,תוך הקצאת מלוא כח האדם המתאים
והנדרש עד לפתרון הבעיה.
ג .חלון הקריאה לקבלת שירות ,זמן התגובה לטיפול בתקלות ,אופן הטיפול במוצרים ובציוד ומהות הכיסוי ,ייעשו
על פי המפורט להלן וכן על-פי כל התנאים המפורטים במפרט הטכני ובחוזה ההתקשרות.
ד .על הספק לעמוד בזמני התגובה הבאים לקריאות שירות מצד מנהלי תחנות ו/או רפרנט רכבתי אחר:

סוג
התקלה
קריטית

מח/שר11/15/

תיאור סוג
התקלה

חלון
שירות

זמן תגובה  /זמן תחילת טיפול – דרישות
המכרז

השבתת
או
מערכת
שירות או רכיב
במערכת או

365*7*24

תחילת הטיפול בתקלה בתוך  1שעה לכל היותר
בשעות העבודה מרגע פתיחת הקריאה במוקד
ותוך  3שעות כאשר פתיחת הקריאה אינה
בשעות העבודה.
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מספר מהם או
שימוש
ביכולות
המערכת

במידה ונדרשת הגעת אנשי המקצוע של הספק
לתחנה ,זמן הגעה לאתר התחנה – ייעשה
במסגרת  3שעות ממועד פתיחת הקריאה.
במקרה של דיווח לאחר השעה  ,22:00הטיפול
בתקלה יחל ביום העבודה הבא ,עד השעה 09:00
בבוקר לכל המאוחר.
הטיפול בתקלה יתבצע באופן רציף מתחילת
הטיפול ועד מועד סגירת התחנה במידה ונסגרת
ומעת פתיחת התחנה במידה ונפתחת ביום
העוקב.

רגילה

אינה קריטית

תחילת הטיפול בתקלה שדווחה עד השעה
 ,15:00תהיה באותו יום עד השעה .22:00
במידה ודווחה תקלה לאחר השעה ,15:00
תחילת הטיפול בה תהיה ביום העבודה הבא עד
 12:00בצהריים .למעט ימי שישי – שבת וערבי
חג (הטיפול ידחה לבוקר יום החול הקרוב הבא).

 3.4.5פיצויים בגין הפרת אמנת השירות
במידה והספק לא יעמוד ברמות השירות המוגדרות בטבלה לעיל ,ישלם הספק פיצויים מוסכמים כמפורט בטבלה
שלהלן:

פיצוי בגין חריגה
מדרישות המכרז

הנושא

המתנה למענה לפתיחת קריאה
טלפונית במוקד השירות

פיצוי של  ₪ 100בגין כל  5דקות איחור במענה אנוש

זמן תגובה לתקלה קריטית

פיצוי של  ₪ 1,500בגין כל שעת איחור בתחילת טיפול בתקלה
ו/או בהגעת אנשי המקצוע למתקן  /אתר  /תחנה.

זמן תגובה לתקלה רגילה

פיצוי של  ₪ 250בגין כל שעת איחור בתחילת טיפול בתקלה

איחור מעבר ל 30-ימי עבודה
באספקת השירות/התקנת ציוד

פיצוי של  1,500₪בגין כל יום איחור (החל מהיום הראשון)

איחור בעמידה בזמני אבן דרך
שנקבעו בתוכנית עבודה

פיצוי של  ₪ 500בגין כל יום איחור במסירת אבן דרך

א .מימוש פיצויים מוסכמים על ידי רכבת ישראל יכול וייעשה בדרך של קיזוז מחשבונית בחתימה ואישור של
מורשה חתימה מטעם המזמין ו/או על ידי חילוט ערבות ו/או על ידי רכבת ישראל בכל דרך אחרת.
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ב .יובהר כי אין בפיצויים המפורטים בטבלה כדי למנוע מרכבת ישראל הפעלת כל סנקציה אחרת נגד הספק ,לרבות
הגשת תביעה בגין מלוא נזקיה בפועל ו/או חילוט ערבות הביצוע.

 3.4.6הפרות יסודיות של תנאי ה SLA
מבלי לגרוע מכל זכות או סעד אחר המוקנה לרכבת ישראל על פי חוזה ההתקשרות ו/או על פי כל דין ,להלן פירוט
הפרות אמנת השירות (ה –  )SLAאשר יהוו הפרה יסודית של החוזה אשר בגינן יהיה המזמין רשאי לבטל את חוזה
ההתקשרות:
א .הספק לא מספק פתרון לתקלה קריטית תוך  7ימים.
ב .איחור באספקה של המערכות ו/או הציוד מעבר ל 7-ימי עבודה מהיום שנקבע לאספקה בהזמנה.
ג .תקלות חוזרות יהוו הפרה יסודית של הסכם ה : SLA
 oמעבר ל  5תקלות בעלות אותו אופי (גם אם הוחלף רכיב  /מכלול  /יחידת קצה) באותו קו שערים במהלך
שבועיים.
 oמעל  7תקלות חוזרות בחודש ימים או  10תקלות בעלות אותו מאפיין בקווי שערים שונים במהלך חודש ימים.
הפרת תנאי ה SLA-כמפורט להלן:

ד.

תיאור ההפרה

מרכיב איכות השירות
זמן תגובה לתקלה

חריגה של למעלה מ 30% -בזמן התגובה לתקלות (קריטית או
רגילה) ,על פי רישום מתועד של נציגי רכבת ישראל.

אספקת שירות שאינו תואם
את דרישות המכרז על כל
נספחיו וחלקיו

חריגה של  5פעמים ומעלה ,תוך פרק זמן של ששה
חודשים ,באספקת השירות שאינו תואם את דרישות המכרז ,על פי
תלונות מתועדות של נציגי רכבת ישראל.

 3.4.7דו"חות נדרשים
דו"חות ימסרו ע"י הספק בהתאם לרמת מבצעיות המערכת אחת לתקופה שתוגדר על ידי המזמין .במידה ותתגלה
בעיה ברמת המבצעיות בעקבות הדו"חות ,על הספק יידרש להציע כיצד לשפר כדי להביא את המערכת לרמת
המבצעיות הנדרשת.

 3.4.8רציפות השירות
הספק מתחייב לקיים רצף שירות כמתחייב על פי רמת השירות ( .)SLAהתחייבותו זו אינה תלויה בגורמים כלשהם,
לרבות שביתות ,עיצומים ,מצב חירום בטחוני או כל סיבה אחרת ,להוציא "כוח-עליון" כהגדרתו על פי החוק.

 3.5תיעוד
3.5.1

תיעוד
א .תיק אתר לתחנת רכבת
תיק מערכת הכולל את כל התחנות והמיקומים בהם פרוסים רכיבי המערכת כולל תרשים עקרוני של תשתיות
וציוד ,תיאור הציוד ועקרון העבודה של כל רכיב במערכת ושל המערכת באופן כללי.
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ב .תכנית עדות – :AS-MADE
מסירת תכנית עדות ( ,)As-Madeבסוף כל התקנה יבוצע תיעוד של הציוד והתשתיות שסופקו ,תימסר רשימה
וסקיצה של אזור ההתקנה .מובהר כי ,במקרים בהם רכבת ישראל תספק שרטוטים  ,As madeהספק נדרש
לעדכן שרטוטים אלה בהתאם .במקרים בהם אין לרכבת שרטוטים  As madeיספק הספק סכמה של האתר
ועליו יציין את מיקום הכבילה (חשמל ותקשורת ו/או כל כבילה נוספת שתידרש)

ג .דו"ח בדיקות (יכול להימסר כחלק ממסמך  )AS-MADEבחתך קו שערים .הכולל:
.3.5.1ג 1.ארכיטקטורת מערכת ותיאור הפתרון שבוצע בתחנה (במידה וישנו פיתרון זהה לכל התחנות ,הסעיף
יהיה זהה בכל הדוחו"ת ובמידה ויש התאמות לתחנה יש לציין בדו"ח מהי ההתאמה שבוצעה).
.3.5.1ג 2.תוכנית פריסת תשתיות.
.3.5.1ג 3.תוצאות הבדיקה – ערכי המדידות שנמדדו ומיקומן ביחס לקו השערים.
.3.5.1ג 4.דו"ח בדיקת ניטור – ניתוק וחיבור יזומים בסוף ההתקנה שיבוטאו בדו"ח ניטור (סעיף ביצוע בדיקת
תקינות למערכת ניטור).

ד .תיק אתר  -פרטי ההתקנה שיכיל את הפרטים הבאים:
.3.5.1ד1.

מיקום ומועד ההתקנה.

.3.5.1ד2.

פרטי מנהל ההתקנה מטעם הספק ופרטי קבלן מבצע.

.3.5.1ד3.

ניתן להגיש את תכנית העדות ודו"חות הבדיקה כנספחים לתיק זה.

את התיעוד יש להכין תוך מתן דגש על העקרונות הבאים:
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קריא

כתוב בסגנון בהיר ,פשוט ,לוגי ,קל להבנה

יעיל

מאפשר איתור מהיר של המושג או הפונקציה הנדרשת

מקיף

מכיל את כל המידע הנדרש

תקף

תואם את המהדורה העדכנית של המערכת

נגיש

ניתן לשכפול ויצירת עותקים נוספים בקלות (חומרה ו/או תוכנה).
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נספח  – Dפיילוט
תחנת פיילוט :תחנת הפיילוט שתוגדר הינה תחנה ראשונה מבין ההתקנות בתחנות הנוסעים.

פרק א' מבוא ודרישות כלליות
 .1רקע
רכבת ישראל תזמן את הזוכה במכרז ,לקיים תהליך פיילוט אשר מהווה חלק בלתי נפרד מהליך המכרז הכללי .במסגרת
תהליך זה יוכיח המציע את יכולת המוצרים והפתרון המוצע על-ידו במענה למכרז לספק מענה טכנולוגי ופונקציונאלי
הולם לדרישות המכרז.
בנוסף ,ייבחן המציע על תהליך המימוש של הפיילוט ,משלב ההערכות ,דרך התכנון ,ההטמעה ,איכות המוצר ,איכות
הפתרון באולמות הנוסעים ,במעברים וברציפים ועד העמדת מערכת פועלת לשביעות רצון המזמין כמוגדר בסעיף
3.2.2.ב - 1.תנאים לסיום הפיילוט.
מטרת נספח זה הינה לתאר את מהות הדרישות הניהוליות והטכנולוגיות מתהליך ה -פיילוט בהן נדרש המציע לעמוד.
דרישות אלה מהוות חלק בלתי נפרד מדרישות המכרז ומחייבות ,באופן זהה ,לדרישות מסמך המכרז הראשי.

 .2יעדים ומטרות
מטרת תהליך ה -פיילוט להוכיח לרכבת ישראל שהפתרון שמוצע על ידי הספק וספקי המשנה מטעמו עומד בכל דרישות
המכרז .בנוסף ,לימוד והבנת הבעיות במימוש הפתרון של המציע תוך הגדרת פתרונות לפני שלב האפיון המפורט ופריסת
המערכת במתקני (אולמות ,מעברים ורציפים).
במסגרת ה -פיילוט נדרש המציע להתקין את הפיתרון המוצע על ידו:
 למדוד את עוצמת האות והנ.צ המתאים למתחם בהתאם לפוליגון התחנה.
 סימלוציות תקלה ובדיקת הניטור ויכולת הספק לעמוד ב  SLAהנדרש.
 להוכיח את יכולתו למדוד את כלל מדדי רמת השירות עליהם מתבסס הסכם רמת השירות (.)SLA
על המציע חלה חובת הוכחת של עמידה בכל אחת מהדרישות המפורטות לעיל ,לרבות רמת השירות הנדרשת .בנוסף,
על המציע לספק כלים ,תהליכים ופרוצדורות למדידה והוכחת עמידה ברמת השירות.

פרק ב' -הנחיות כלליות לביצוע ה-פיילוט ()I
 .1מיקום :הפיילוט יתקיים באתר אחד (תחנות רכבת) של המזמינה ,שבה ניתן לראות שיפור של נתוני ה - gps
דיוק ,עוצמה וכמות לוויינים ,להלן תחנות בהן יש בעיה עם פרמטר אחד או יותר מתוכן תיבחר תחנת
הפיילוט ,כמפורט להלן:
 תחנת רכבת ראשון לציון הראשונים
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או
 תחנת רכבת מזכרת בתיה
או
 תחנת רכבת מודיעין מרכז
רכבת ישראל תמסור את הזמן הנדרש מהספק להתארגן ולבצע את כלל ההכנות ,לרבות הכנת התוצרים הדרושים
לביצוע פיילוט כפי שמפורטים בשורה ( 2הכנה לביצוע פיילוט) בטבלת אבני הדרך לביצוע שבסעיף תכנית עבודה .3.2.2

 .2עלויות-
כל הנדרש לצורך ביצוע ה -פיילוט (ציוד ,קווי תקשורת ,כוח אדם וכדומה) ,הינו באחריות ועל חשבון המציע ,לרבות
הוצאות תפעוליות ,תחזוקתיות ותמיכה ,ויתומחר על פי המחירונים המופיעים בסעיפי הצעת המחיר.
רכבת ישראל מצידה ,תעמיד את מתקני הרכבת (תחנות ,מעברים ורציפים) הנדרשים לביצוע ה -פיילוט והכל בהתאם
למגבלות כפי שמתואר במסמכי המכרז.

 .3ארכיטקטורת ה -פיילוט
ארכיטקטורת פריסת הציוד באולמות הנוסעים ,במעברים וברציפים תהיה על פי ארכיטקטורת הפתרון שהציע המציע
בהצעתו.
ארכיטקטורת הפיילוט תכלול ,לפחות את הסגמנטים הבאים:
 תחנות נוסעים (הראשונים  /מזכרת בתיה  /מודיעין מרכז) :פריסה והתקנה של הציוד בהתאם לפתרון הספק וכל
ציוד תקשורת ומחשוב שנדרש לצורך הפעלת המערכת והשירותים ,באולמות הנוסעים ,במעברים וברציפים.

 .4בחינת יכולות נוספות
בנוסף לדרישות שמפורטות במסמך ה -פיילוט ,רכבת ישראל שומרת לעצמה את הזכות לבחור פונקציות מסוימות
מתוך היכולות אשר המציע הצהיר כי הן קיימות במענה למפרטי המכרז ותדרוש את הוכחתן במסגרת ביצוע ה-
פיילוט.

 .5אינטגרציה
במידה והמציע מבסס את הצעתו על מספר מוצרים  /ציוד תקשורת ומחשוב ,של ספק אחד או יותר ,יידרש המציע
להוכיח במסגרת שלב ה -פיילוט את האינטגרציה בין המוצרים  /ציוד (במידה ויתואם עימו בשלב הכנה לביצוע
הפיילוט).

 .6תוצרים נדרשים
תוצרי שלב ה-פיילוט (ראה טבלת תרחישים) יוגשו לרכבת ישראל בתאריך ושעה שיסוכמו ויאושרו רשמית בין רכבת
ישראל למציע ,ויוגשו באופן הבא:
 עותק מודפס  -גרסה מודפסת רשמית של כלל תוצרי הליך ה-פיילוט.
 עותק "רך" ( - )Softמדיה אופטית ( ,)CDהמכילה את מסמכי תוצרי ה-פיילוט בגרסתם האלקטרונית (כמסמכי
 Wordאו כמסמכי .)PDF

 .7מדדי הצלחה וכישלון
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הצלחה או כישלון (אי הצלחה) של הפיילוט ו/או כל תסריט בפיילוט יקבע על ידי מתאם הפרויקט מטעם רכבת ישראל על
בסיס מדדי הצלחה וכישלון שהוגדרו בנספח זה .מדדי ההצלחה והכישלון יקבעו בהתאם לתסריטים ולערכים
נדרשים/צפויים ,תיאור אופן הביצוע של כל בדיקה וניתוח תוצאות הבדיקות כפי שמופיע במסמך בדיקות ה-פיילוט.
מדד יחשב כהצלחה כאשר ערכו הנדרש  /צפוי של תסריט ו/או תרחיש מסוים ,כפי שמפורט בטבלה להלן ,תואם את
תוצאות הבדיקה ואת דרישות המכרז.
מדד יחשב ככישלון (אי הצלחה) כאשר ערכו הנדרש  /צפוי של תסריט ו/או תרחיש מסוים ,כפי שמפורט בטבלה להלן,
אינו תואם באופן מהותי את תוצאות הבדיקה ואת דרישות המכרז.

פרק ג' -טבלת תרחישים ((Use Cases
המציע נדרש ,בשלב ההכנות ל-פיילוט ,להגיש מסמך המפרט את רשימת תרחישי המערכת על פי הנושאים המפורטים
בטבלה שלהלן .המסמך יכלול את תיאור התרחיש ו/או התרחישים בכל נושא ,תהליך בדיקת התרחיש ,התוצאות
הנדרשות  /מצופות והמדד על פיו תרחיש ספציפי יוגדר כהצלחה או ככישלון.

#

נושא
תהליכי
ההתקנה
בתחנות

1

מח/שר11/15/

תיאור
התרחיש/תסריט

תהליך הבדיקה

תוצאות
בדיקה

מדדי
הצלחה/כישלון

הערות

כל תוצאות בדיקת
עברו
התקשורת

התקנה בהתאם בדיקה ויזואלית ויזואלית – שימוש
הצורך בכבילה ובמובלים
לתקנים ובהתאם ובמידת
תיעשה
לתכנון ההתקנה.
בדיקה מתאימים והתקנתם " "passלפי תקן
סטנדרט
ו/או לפי
חשמלית
מינמלי של  cat 5eב
רציפות וכן בדיקת תקשורת.
 100מגה"צ
תקשורת
חשמל ותקשורת –
דו"ח בודק חשמל
רציפות
קיימת
מאושר ללא הערות
בדיקת
למובלים,
תקשורת תקינה לפי
תקשורת,
תקני
בדיקות חשמל –
דו"ח בודק ללא
הערות לתיקון.
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#

תיאור
התרחיש/תסריט

תהליך הבדיקה

הפעלה

הציוד עובד  ,ישנו
שידור יציב וחזק
של אות נקודת
הגישה המשודר,
לנ.צ
בהתאם
הפוליגון המוגדר.

אותות
מדידת
שאינו
במרחק
עולה על  10מטרים
רדיוס (מכל שער)
באמצעות מכשיר
מדידה – ע"י הספק
ובאמצעות מכשיר
סלולרי או טאבלט
ע"י מפקח מטעם
המזמינה.

קבלת אות איכון .קבלת נקודת גישה
הנ.צ המתקבל הינו (מציין מיקום  /נ.צ)
של התחנה הנבדקת.
של התחנה שאליה
מתקבל משוייך קו השערים
האות
ברדיוס של 10
מטרים מכל שער.

איסוף
וניתוח
אירועים -
מערכת
ניטור

אותות
ניתוק וחיבור של מדידת
וזיהוי דעיכת אות,
יחידת הקצה
במקביל מערכת
צריכה
הניטור
להתריעה (עד 10
ממועד
דק'
האירוע)

התקבלה קבלת תרעה בפרק
התרעה
המוגדר
(  smsו/או  )e-mailהזמן
בפרק זמן של עד  10תיחשב כהצלחה
דק' מהאירוע

נושא

2

3
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תוצאות
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נספח  - Gתיאור מצב קיים
.1

אתרים
רשימת תחנות
הטבלה שלהלן מפרטת את רשימת התחנות בהם נדרש לפרוס את השירות ב 35 + 1קווי השערים:

ספרור תחנה
מיקום מדידה

בשימוש u

נראים s

ציון
לוויינים ()35%

7

כפר סבא נורדאו

0

אין

0.00%

5000

8

הוד השרון סוקולוב

0

אין

0.00%

5000

9

רעננה דרום

0

2

0.00%

5000

0.03%

57

תל אביב אוניברסיטה

0

0

0.00%

350

0.03%

0

91

מגדל העמק ,כפר ברוך

0

19

0.00%

5000

0.03%

0

0

94

חיפה בת גלים רציף 1

0

0

0.00%

5000

0.03%

0

0

95

חיפה בת גלים רציף 2

0

0

0.00%

5000

0.03%

0

0

0.00%

100

ירושלים האומה

0

2

0.00%

350

0.03%

8

6

5.40%

5.43%

11

ראשון לציון הראשונים

0

4

0.00%

5000

0.03%

24

16

16.00%

16.03%

14

מודיעין מרכז

6

6

10.50%

350

0.03%

33

12

21.00%

31.53%

79

אחיהוד

0

29

0.00%

50

25.71%

14

10

9.40%

35.11%

89

יוקנעם ,כפר יהושע

0

10

0.00%

48

25.89%

16

10

10.60%

36.49%

76

ספיר

0

16

0.00%

32

27.26%

20

16

13.60%

40.86%

52

אשדוד עד הלום

2

10

3.50%

32

27.26%

16

12

10.80%

41.56%

78

כרמיאל

5

6

8.75%

200

12.86%

30

25

20.50%

42.11%

53

אשקלון

6

12

10.50%

38

26.74%

14

10

9.40%

46.64%

41

מזכרת בתיה

6

8

10.50%

48

25.89%

21

13

13.90%

50.29%

18

נתב"ג מערב כניסה

6

7

10.50%

64

24.51%

22

21

15.30%

50.31%

85

חיפה מרכזית המפרץ דרומי

6

7

10.50%

32

27.26%

20

16

13.60%

51.36%

23

בת ים קוממיות

8

14

14.00%

64

24.51%

23

16

15.40%

53.91%

84

חיפה מרכזית המפרץ מנהל

7

8

12.25%

32

27.26%

22

14

14.60%

54.11%

96

חיפה חוף כרמל אולם

7

9

12.25%

24

27.94%

21

16

14.20%

54.39%

21

חולון וולפסון

9

11

15.75%

48

25.89%

22

16

14.80%

56.44%

17

נתב"ג מערב יציאה

8

11

14.00%

16

28.63%

24

22

16.60%

59.23%

97

חיפה חוף כרמל כניסה מער

11

13

19.25%

24

27.94%

20

16

13.60%

60.79%

61

גשר מודעי כניסה

11

13

19.25%

32

27.26%

24

19

16.30%

62.81%

68

בנימינה אולם יציאה

10

14

17.50%

12

28.97%

25

20

17.00%

63.47%

90

עפולה

10

13

17.50%

16

28.63%

26

20

17.60%

63.73%

20

צומת חולון

9

9

15.75%

16

28.63%

29

20

19.40%

63.78%

64

תל אביב השלום עזריאלי

10

16

17.50%

16

28.63%

27

25

18.70%

64.83%

102

דימונה

10

28

17.50%

15

28.71%

29

13

18.70%

64.91%

88

תל אביב ההגנה רציף 5

10

12

17.50%

16

28.63%

30

22

20.20%

66.33%

16

נתב"ג מזרח כניסה

12

16

21.00%

8

29.31%

25

12

16.20%

66.51%

19

תל אביב ההגנה אולם

12

15

21.00%

12

28.97%

28

20

18.80%

68.77%

87

תל אביב ההגנה רציף 3

10

11

17.50%

16

28.63%

33

30

22.80%

68.93%

62

גשר מודעי יציאה

14

17

24.50%

8

29.31%

23

22

16.00%

69.81%

15

נתב"ג מזרח יציאה

13

15

22.75%

8

29.31%

28

10

17.80%

69.86%

מח/שר11/15/

לוויינים

דיוק []m

ציון
דיוק ()30%
0.03%

0

0.03%

0
0

0
0

0.00%
0.00%

0.03%

0.00%

0.03%
0.03%

עמוד  22מתוך 23

עוצמת קליטה
מקס'

ציון משוקלל

מינ'

ציון
עוצמת קליטה ()35%

0

0.00%

0.03%

0

0.00%

0.03%

0.00%

0.03%
0.03%
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אגף רכש והתקשרויות

__________________________________________________________

.2

שרטוטי תחנות
שרטוטי תחנות רכבת יסופקו לזוכה.

.3

תקנים
תקנים ,ככלל יש לעבוד בהתאם לתקנים והנחיות המפרט הכללי לעבודות בנייה (הידוע גם בכינוי "הספר הכחול")
בהוצאת הוועדה הבין משרדית לסטנדרטיזציה ,להלן הפרקים הרלוונטיים:
Abbreviated Standard Title

מח/שר11/15/

#

Reference
מוקדמות

00

מתקני חשמל

08

תשתיות תקשורת

18

בקרת מערכות במתקן

35

עבודות מנהור

54

מקלטים

58

מרחבים מוגנים

59

מתקני פלדה נושאי אנטנות וציוד יעודי אחר

67

בטיחות בעבודות בנייה

97

המסמכים ההנדסיים של מכרז וחוזה בנייה

102

עמוד 23מתוך 23
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