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"דתשריתשע"וכ
 
 
 

   (RFI)מידע לקבלת בקשה

  תכנון, אספקה, הקמה ותחזוקה של מערכת חנייה אוטומטית בנושא

 

 כללי .1

רלוונטיםמידעבנושאתכנון,לקבלמגופיםמעוניינת"(החברה:"להלן)מ"בעהחוףאחוזותחברת .1.1

קרקעיהמתוכנןלהיותמוקם-אספקה,הקמה,ותחזוקהשלמערכתחנייהאוטומטיתבחניוןתת

 יפו,כמתוארבתכניותהמצורפותלבקשהזו.-אביב-בעירתל14במגרשהנמצאברח'בוגרשוב

ואשרכאמורלעיללספקאתהציודוהשירותיםביכולתםאשרהמעונייניםלכלזומופניתבקשה .1.2

 .ברשותםהמצוימידעהחברהבפנילהביאמעוניינים

החניוןמצויכיוםבשלביתכנוןראשוניים.לאחרקבלתהמידענשואבקשהזוועלבסיסו,תשקול .1.1

החברהפרסוםמכרזפומביבמסגרתויתבקשומציעיםהעומדיםבתנאיהסףשיקבעו,להגישאת

א חנייה מערכת לתכנון המערכתהצעותיהם להקמת הפרויקט, מתכנני עם בתיאום וטומטית

 ולאחזקתה.

 

 אפיון המערכת .2

ומערכתהחניההאוטומטיתתכלולגםמערכת .2.1 ציבורי, יהיהחניון המתוכנן התתקרקעי החניון

 בקרתכניסה,יציאהותשלום.

יהיהלאחסןבחניוןיהיההמרביהניתןבהתאםלתנאיםהפיזייםב .2.2 חניון.מספרהמכוניותשניתן

 רכבים.200-בשלבזההחברהמעריכהכיניתןיהיהלאחסןבחניוןכ

שיאפשרו .2.1 כאלה יהיו במערכת השינוע ואמצעי המכוניות ומסירת קבלת תאי מספרי

כמותתאיקבלתומסירתמכוניותתהיהלפחותבקצבהמהירביותר.מכוניותהכנסה/הוצאהשל

4. 

מכוניותובו80דקותניתןיהיהלבצעקליטהשל60המהירותהמצופהמהמערכתהיאכיבתוך .2.4

10זמניתלהוציא אדםלפי זמן של תוךלקיחהבחשבון 60מכוניות, שניות45שניותבכניסהו

 ביציאה.
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המערכתתכלולמערךגלאיםשיוודאכיממדיהרכבמתאימיםלאחסוןבחניון)אורך,רוחב,גובה, .2.5

בע או אדם נוכחות אין וכי שאיןמשקל(, בעת הפעולה. תחילת לפני הכניסה בתא או חיים ל

 מעל שגובהו לרכב פנויים מקומות 160במערכת תימנע–ס"מ וכן כך על שיודיע שילוט יופעל

 הכנסתמכוניותכאלהלמתקן.

מחסומיבקרה,אינטרקום,עמדתתשלום–המערכתתכלולבקרתכניסה,יציאהותשלוםהכוללת .2.6

 .LPRויהמכוניותבאמצעותמצלמותבאמצעיםשונים,זיה

 המערכתתכלולכלהדרושכדישהמכוניותיצאוממנהבנסיעהלפניםולאאחורנית. .2.7

 המערכתתכלולמערכתבקרהלאיתורתקלותוהפקתדיווחיםטכניים,כוללדיווחיםהיסטוריים. .2.8

ידידותיים .2.2 עםאופציהלאנגליתויהיו בעברית, המשתמששלהמערכתיהיו למשתמשיםממשקי

 מכלהסוגים)מזדמנים,קבועיםוכדומה(.

המערכתתכלולמערכתהכוונההכוללתשילוטמפוקדהמכווןמכוניותאלתאיהכניסההפנויים, .2.10

 וכןהכוונהוהנחייהלנהגהנכנסוהיוצאמתאהכניסה/יציאה.

ת .2.11 אליהם היציאה תאי אל נהגים תפנה אשר מערכת תותקן באתר שיוקם המתנה גיעבלובי

 מכוניתם.באותולובייוצבואמצעיתצוגהנוספים.

קיימתהגבלהעלעומקהמערכתהאפשרית,וזאתבשלגובהמפלסמיהתהום.הגובההמרבישבין .2.12

 תקרתהמפלסהעליוןשלהחניוןוביןרצפתהמפלסהתחתוןיהיהכמתוארבחתךהמצורף.

תבתכניותהינןראשוניותוניתנותלשינויהדרישותהקונסטרוקטיביות)בעיקרהעמודים(הכלולו .2.11

 בכפוףלקבלתאישורמתכנניהפרויקט.

 מצ"בתכניותהחניוןוחתכיםראשוניים. .2.14

 

 מסמכים רלוונטיים .3

 .2005מדרישות לבטיחות ציוד חנייה מכני של כלי רכב-5417ת"י .1.1

 .2008מאוג'מתקני חנייה מכניים –פרק ה' הנחיותמשרדהתחבורהלתכנוןחניונים .1.2

 .1.1 המהנדסיםהגרמני עקרונות בסיסיים במערכות חנייה אוטומטיות–VDI4466הנחיותאיגוד

 2001מינואר

מתקנים מכניים  –ציוד כיבוי בחניונים ב',502הוראה-נציבכבאותוהצלהומפקחכבאותראשי .1.4

 .2014טיוטהמנובמבר4,עדכוןבחניונים
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 המידע המבוקש .4

 :היתרבין,בתשובותיהםלכלוללבקשההמשיביםעל

 במידתהאפשר,תכנוןעקרוני)סכמטיבלבד(שלמתקןהחנייההמוצעעלידם. .4.1

 תיאורפעולתהמתקןהמוצעוחלקיוהעיקריים. .4.2

 .4.1 )גובהמזערי כמותמכוניות160הערכתכמותהמכוניותהכוללתהניתנתלאחסון ומתוכן, ס"מ(

 (.10%תנותלאחסון)לפחותס"מהני205בגובהעד

תאי .4.4 כל את לשרת יוכלו ההרמה ממתקני אחד כל וכי הכניסה/יציאה מתאי אחד כל כי רצוי

 החנייהבמתקן.

קיימת .4.5 עלהמשיביםלוודאכי התייחסותלמיקוםאלמנטיםקונסטרוקטיביים)עמודים/קירות(.

 אלרמפתהיציאה.אפשרותתמרוןלרכבמרמפתהכניסהאלתאיהכניסה/יציאהומהתאים

 ביצועיהזמניםשלהמערכתהמוצעת,לרבות: .4.6

ממוצעומרבילמסירתמכוניתלמשתמשבודדממועדהזמנתהמכוניתועד .4.6.1 זמןמזערי,

 למצבבוהמשתמשיכוללגשתאלמכוניתובעתשאיןפעילותנוספתבמתקן)בשניות(.

 (.VDI 44665.6דקות)לפיס'1.5כיעד,הזמןהמרבילאיעלהעל

–דקות)זמןאדם15ב–זמנית(-קצבקליטתמכוניותבמתקן)ללאהוצאתמכוניותבו .4.6.2

 שניות(.60

דקות.)זמןאדם15ב–זמנית(-קצבהוצאתמכוניותמהמתקן)ללאהכנסתמכוניותבו .4.6.1

 שניות(.45–

 פרטיםומידענוספיםעלהמערכת,לרבות: .4.7

ומיונותןהשרותלמערכת)הנציגהמקומיאוקבלןפרטייצרןהמערכת,פרטיהנציגהמק .4.7.1

 משנה(.

וכמות .4.7.2 המערכת יצרן ע"י ובעולם( )בארץ שהותקנו מכוניות חניית מתקני על נתונים

 מכוניות,בדגשעלחניוניםציבוריים.100המתקניםבגודלשלמעל

 .4.7.1 / בחו"ל היצרןנתוניםעלמתקניהחנייתמכוניותשהוזמנומהנציגהמקומישלהיצרן

 בתכנון,תכנוןגמור,בהתקנה,מתקןפועל.-המקומיבחלוקהלשלביהפרויקט

 נתוניםעלאמינותוזמינותהמערכת,ככלשישנם. .4.7.4

התאוששות .4.7.5 גיבוי, יתירות, כגון המערכת וזמינות אמינות לשיפור אמצעים על מידע

 מהפסקותחשמלוכד'.

 (.Aרש)(וגודלחיבורהחשמלהנדKWצריכתחשמלמרבית) .4.7.6
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 פרטיםומידעעלהשרותוהאחזקהשלהמערכת,לרבות: .4.8

 שניםללאתוספתתשלום.1לפחות–תקופתהאחריות)חלקיםוחומרים( .4.8.1

 הגעתטכנאי.–זמניהיענותלקריאה .4.8.2

כסיוע .4.8.1 והן במתקן לטיפול כטכנאי הן שישמש במקום קבוע עובד הצבת יכולת

 למשתמשים.

 מרחוק.יכולתאיתורתקלותותיקונן .4.8.4

מוקד .4.8.5 מחסן, השונים, בתחומים טכנאים )צוות למשיב הקיים התחזוקה מערך תאור

 קריאותוכיוב'(.

 אומדןראשונילעלויותהמערכת: .4.2

 מחירמשוערלמערכת. .4.2.1

 מחירלשרותשנתילאכוללחלפים .4.2.2

 מחירלשרותשנתיכוללחלפים .4.2.1

 

 הערות .5

לאאחר.מחייבהליךאופומבירזמכבגדראינהוהיאבלבדמידעאיסוףלצורךהנהזובקשה .5.1

בנוסף.שהואעניןבכלהחברהאתמחייבתאינהוהיאהמכרזיםדיניעליהיחולו זובבקשהאין,

בהיענותואיןאחרהליךבכללפעולאוהבקשהבנושאמכרזלפרסםהחברהשלהתחייבותמשום

כאמורבמכרזיתרוןלהקנותכדילה יפורסםאם, אחרהליךבכלאו, עמידהלהבטיחכדיאו,

 .כאמורהליךאומכרזלענייןהסףבתנאי

לצורך,היתרבין,זובקשהפיעליתקבלאשרבמידעלהשתמשהזכותאתלעצמהשומרתהחברה .5.2

צורךלכלאו/והמכרזתנאילגיבושאו/וסגורמכרזבמסגרתפוטנציאלייםמציעיםרשימתהרכבת

זהבנושאאחר צרכיהפיועלהבלעדידעתהשיקוללפי, להציברשאיתתהיההחברה. במסגרת,

אונוספיםותנאיםסףתנאי,תפעלבואחרהתקשרותהליךכלבמסגרתאו,יפורסםבאם,מכרז

הדעתהבלעדישלשיקולפיעלוזאת,ואחרותנוספותדרישותוכןזובבקשהשהוצגומאלואחרים

 גורמיהחברההמוסמכים.

,נוסףמידעלקבלתבבקשה,חלקםאוכולם,למשיביםלפנותהזכותאתלעצמהשומרתהחברה .5.1

 .ראיוןבאמצעותלרבות,שיידרשככלולבירורים,מידעלהשלמת

א'ליוםעדלהגישיש,עמוההתקשרותודרכיהמשיבפרטיבצירוף,זובבקשההנדרשהמידעאת .5.4

25/10/2015 14:00בשעה סגורהבמעטפה, והתקשרויותגבלידי, חוזים רכזת חכמי, יפית '

  .'דקומה,אביבתל6שץגרשון`רח,החוףבאחוזות

 לא יתקבלו. –פניות שימסרו לאחר מועד זה 
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מנהלתאגףהפרויקטים,לבכתבבלבדלשלוחניתןנוספותושאלותלבירורים .5.5 סגן מרעמיתחן,

 amitchen@ahuzot.co.il-באמצעותדואראלקטרוני

 .משיביםכנסיתקייםלא .5.6

 המשיביםלבקשהזולאיהיוזכאיםלכלתמורהבגיןמסירתהמידע. .5.7

והיא .5.8 שיקולדעתה, פי על החברהשומרתלעצמהאתהזכותלעשותבמידעשיתקבלכלשימוש,

של מקצועי ו/או לכלולבמידעשיועברמידעהמהווהסודמסחרי אין מודיעהבזאתבמפורשכי

 המשיבים.

עתבכלרשאיתהחברה .5.2 לנכוןשתמצאוכפיוהבלעדיהמוחלטדעתהקולשילפי, אולדחות,

 .זולבקשההתשובותלהגשתשנקבעהאחרוןהמועדאתלהקדים

 



בכבודרב,



 ל"מנכ,איכררוני

 מ"בע החוף אחוזות
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