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 התאגיד מענה המציע שאלת מקום מראה ד"מס

0.  

(, 0')א חלק

 – 01.9 סעיף

 סעיף ביטול

 קבלני הכוללות הצעות להגיש ניתן, יובהר. מבוטל( 0')א בחלק 00.9 סעיף – התאגיד הבהרת

 מספק והקבלן במידה, יובהר עוד. מפורשות זאת מאפשרים הסף תנאי בהם במקומות זאת, משנה

 ההתנהלות וכלל ההתקשרות, מפורשות מתאפשר בו מקום, משנה קבלן באמצעות מהשירותים חלק

 .בלבד הזוכה הספק על מוטלת האחריות וכלל, בלבד הזוכה הספק מול תהא התאגיד של

 הסכם  .9

: המילים נכתבו בו מקום שבכל כך ההסכם את לתקן נבקש

 במקומן יבואו, שהוא אופן בכל", רצון לשביעות"

 בו מקום בכל וכן" זה הסכם להוראות בהתאם" :המילים

 נדחית הבקשה
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 זמן פרק בתוך:  "המילים יבואו", מיד: "המילה מופיעה

 ".סביר

 כללי  .0

 ותעבוד ביטוח את עורך מי הבהרה לקבל נבקש

 ? ההקמה

 בהתאם יערכו הביטוחים

 תקופת לכל התאגיד לבקשת

 .הצדדים בין ההתקשרות

4.   

 ככל נוספות הבהרה שאלות תהגש לאפשר מבקשים

 שהוגדו הבהרה לשאלות תשובות פרסום לאחר ,שיידרש

 .5.5.9102 עד

 הבהרה לשאלות נוסף מועד אין

5.   

 תצוגה עם מים מד הגשת לנו לאפשר מבקשים אנו

 הדרישות בכל שעומדת אחרת מטכנולוגיה, דיגיטלית

 .אולטראסוני מים למד נוספת כחלופה, למכרז

 בשיטה מ"קר מד להציע ניתן

 רב בשיטה או תניאולטראסו

 כללב העומד, בוולטמן או זרמית

 .המכרז דרישות

6.  

 (,0)'א חלק

 פיםסעי

 2.5 -ו 2.09

 במקרים ורק אך יהיה הערבות פירעון כי לקבוע נבקש

, המכרזים חובת לתקנות ב06 בסעיף המנויים ובמצבים

 .0220 - ג"תנש

 .ישונה לא הסעיפים נוסח

7.  
 ,(0)'א חלק

 01 סעיף

, העבודות ביצוע דחיית של במקרה כי לקבוע נבקש

 ישירות הוצאות עבור להחזר זכאי יהיה הזוכה המציע

 להמצאת בכפוף, הדחייה תקופת במהלך לו שנגרמו

 .החברה לידי בכתב אסמכתאות

 תחילת את לדחות רשאי התאגיד

 המפורט הזמן למשך העבודה

 תמורה כל ללא, 01.0 בסעיף

 . לספק תשולם אשר

2.  

(, 0')א חלק

 ראשי סעיף

 ס"תת, 09

 9 שורה, 09.0

 שלו משנה לקבלן או למציע יהיה שהניסיון לבקש יש

 .רישיון בעלת תקשורת חברת הינו והמציע במידה

 מקובל לא
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2.  

 (,0')א חלק

, 09.0 סעיף

 9 סף תנאי

 של בשילוב המציע של קבלני ניסיון הצגת לאשר נבקש

, ההבהרה לצורך. מטעמו משנה קבלן של קבלני ניסיון

 .המוצעת המערכת של טכנולוגיה באותה מדובר

 מקובל לא

01.  

 (,0')א חלק

 ,09.0 סעיף

 סעיף סף תנאי

0 

 אישור בעלי יהיו המוצעים המים מדי כל כי לאשר נבקש

 .דגם

 התקן תו את להציג נדרש

 או, הסף בתנאי הנדרש הישראלי

 תקינה מרשות תקן תו לחילופין

 תקן כדוגמת) אחרת בינלאומית

MID ,יש, כן כמו(. 4164 תקן 

 רשות של דגם אישור להציג

 . המים למדי המים

 .5 נספח לגבי גם יחולו השינויים

00.  

(, 0')א חלק

 ראשי סעיף

 ס"תת, 09

 6 שורה, 09.0

 

, כאמור תקשורת חברת הינו והמציע במידה כי נבקש

 בתחומי ₪ מיליון 511 מעל גל מחזור להציג יתאפשר

 חכמות לערים המעבר לאור כי נזכיר. החברה פעילות

 שימוש על כיום מושם הדגש, הדברים ואינטרנט

 י"ע המתופעלות אוניברסליות תקשורת בטכנולוגיות

 תקשורת קוליבפרוטו שימוש י"ע ולא תקשורת חברות

 .אחרים או אלו קצה מוצרי יצרני המשמשים קנייניים

 הכספי בהיקף לכלול ניתן

 מחזורים גם הסף בתנאי הנדרש

 תקשורת מערכות בגין כספיים

 במסגרת מרחוק לקריאה וציוד

 .חכמות ערים

09.  
 (,0')א חלק

 05.0 סעיף

 בתקופת עמד לא המציע לפיה קביעה כי להבהיר נבקש

 אחר מילא לא המציע בהן בנסיבות ורק אך תהיה הניסיון

 .הטכני והמפרט ההסכם הוראות

 החל 05.0 בסעיף המצויין את' ר

 .9 בשורה" עמידתו" מהמילה

00.  
(, 0')א חלק

 07.0 סעיף

 לא זו העדפה, מכרזים חובת תקנות פ"ע כי להבהיר מתבקש

 .מונופולין בעל הינו המציע בו במקרה תינתן

 .נדחית הבקשה
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04.  
(, 0')א חלק

 07.0 סעיף

 אישורי מטרת. הארץ לתוצרת התיעדוף מתן את לבטל מתבקש

 מים מדי יסופקו כי לוודא המים רשות י"ע המונפקים הדגם

 י"ע במלואם ומורכבים מכוילים, מוגמרים כמוצרים, מקוריים

 הונהגה אשר הפסולה הפרקטיקה והפסקת ל"בחו יצרניהם

 מנת על השאר ןבי) בחלקיהם מים מדי יבוא של בישראל

 המחצית עד בתוקפו שהיה הרשמי בתקן עמידה מחובת להימנע

 התקינה שאישורי כך(, אלו למוצרים שעברה שנה של השנייה

 בהתאם אינם וכיולם ייצורם ותנאי עבורם תקפים אינם

 לחתור כדי יפעל הארץ לתוצרת תיעדוף מתן. היצרנים להסמכת

 ביצוע אפקטיבית ודדויע המים רשות של זו מפורשת כוונה תחת

 .למנוע מעוניינת המים רשות אשר אלו מקומיים" שעטנזים"

 .נדחית הבקשה

 .#27 לשאלה מענה' ר, כן כמו

 

05.  
 (,9')א חלק

 4 סעיף

 להוסיף נבקש, המוצע מהפתרון ההתרשמות ניקוד סעיפי בתוך

 .חם בגיבוי תקשורת רכזות של פתרון עבור טכני ניקוד

 מקובל לא

06.  
 (,9')א חלק

 4 סעיף

 ףלהוסי נבקש ,המוצע מהפתרון ההתרשמות ניקוד סעיפי בתוך

 .מינימאלי שידורים' מס, "ירוקה מערכת" עבור טכני ניקוד

 מקובל לא

07.  
 (,9')א חלק

 4 סעיף

 להוסיף נבקש, המוצע מהפתרון ההתרשמות ניקוד סעיפי בתוך

 .נמוך תקשורת רכזות' מס של פתרון עבור טכני ניקוד

 מקובל לא

02.  
 (,9')א חלק

 4 סעיף

 להוסיף נבקש, המוצע מהפתרון ההתרשמות ניקוד סעיפי בתוך

 מממסרים ללא מערכת של פתרון עבור טכני ניקוד

 מקובל לא

02.  
 (,9')א חלק

 0 ק"ס, 4 סעיף

 R≥63 ובעל ז"ר" 094 למונה ניקוד מקסימום לאשר נבקש .0

 לרשום R>411 במקום לשנות נבקש" 0.5 מונה עבור .9

R≥400 

 ניקוד מקסימום לאשר נבקש" 0 מ הגדולים מונים עבור .0

 חיצונית תקשורת יחידת עם משולבים למונים

 ;מקובל אל .0

 ;מקובל .9

 .מקובל לא .0
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91.  
(, 9')א לקח

 4 סעיף

 מים למדי התעדוף מתן את לבטל מתבקש –' ג שורה .0

 . אחרים לסוגים ביחס אולטראסוני מסוג"¾  בקוטר

 אולטראסוני מד, המים רשות הנחיות פ"ע כי נזכיר .9

 ולכן) שנים 5 של מאושר שירות משך בעל הינו

 בעל הינו זרמי רב מים ומד( החלפות 0 לפי יחושב

 7-ל מוארך להיות וצפוי שנים 6 של שירות משך

 (.החלפות 9 לפי יחושב ולכן) שנים

 ;מקובל לא .0

 יהא השירות משך, יובהר .9

 שירות תקופת אישורי י"עפ

 .המים רשות של

90.  

 0 נספח' א חלק

– 

 9' מס הודעה

 דחיית בדבר

 ההגשה מועד

 (,ההגשה ערבות) המעודכן 0 לנספח לנוסח' ה בסעיף

 מבקשים. 9102 מאי חודש מדד הינו הרשום היסוד מדד

 הגשת במועד ידוע שיהיה והמדד מאחר, הנוסח את לעדכן

 .אפריל חודש מדד יהיה המכרז

 במועד הדחייה בשל, מקובל לא

 תוצמד הערבות, המכרז הגשת

 .9102 מאי חודש למדד

99.  
 01 עמוד

 9.ג.0 סעיף
 סף תנאי

 לשימוש הלכתי אישור עם יהיו" 9 עד בקוטר מדים כי נכתב

 .בשבת

 לפיכך התאגיד בתחומי דתית9חרדית אוכלוסייה ישנה, כידוע

 בקטרים למדים מחמיר הלכתי אישור במכרז לדרוש שאבק

3/4"-6" 

 .מקובל לא

90.  

 01 עמוד

 תנאי 09 סעיף

 0  שורה – סף
 בטבלה

, ישראלי דגם אישור בעלי המים מדי הגשת לאפשר מבקשים

 לתקן התאמה או ישראלי תקן תו בקיום ההגשה את להתנות ולא

 .60 י"ת

 #10 לשאלה מענה' ר

94.  

 00 עמוד

 5 סעיף
 סף תנאי

 קייםעס בהגבלים הורשעו  החברות של המוחלט והרוב מאחר

 למכרז הגשה לאשר אבקש ,הוגנת תחרות שתהיה מנת ועל

 .ל"הנ בעבירה שהורשענו מודים אנו כאשר

 נדחית הבקשה
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95.  

 00 עמוד

 סעיף

 – סף תנאי 09

 5  שורה
 בטבלה

 הורשעו, המים מדידת בתחום העוסקות חברות מספר, כידוע

 בגין, העונשין וחוק העסקיים הגבלים דיני על עבירות בבצוע

 "(.  העסקיים ההגבלים תיק)" כעשור לפני שנעשו מעשים

 

, שהמציע נקבע, בטבלה 4' מס" למציעים סף תנאי" 00 בסעיף

 על לחתום נדרשים, שלו יקרייםהע המניות ובעלי מנהליו

 עוון עבירות: שהן בעבירות הרשעות היעדר( 2 נספח) תצהיר

 דורון, מענק מתן בגין עבירות, קלון עמן שיש עבירות, פשע או

 הגבלים חוק לפי עבירות, סוג או מין מכל כלשהי הנאה טובת או

 .מוסר או רכוש ועבירות עסקיים

 

 במסגרת, חייבת לא אך, רשאית שהחברה, נקבע בהמשך

 בעל כנגד או כנגדו תלוי אם, מציע של הצעה לפסול סמכותה

 מהמרשם שיתקבל מידע י"עפ או אישום כתב בו עיקרי מניות

 .הפלילי

 

 2 נספח של ונוסחו 00 בסעיף 4 ק"ס של שנוסחו הבהירו אנא

 פירוט לתת יידרש שהמציע כך, ישונו(, הרשעה היעדר תצהיר)

 בעבירות שהורשע ומציע, הורשע בהן כאמור העבירות של

 .במכרז מלהשתתף פסול או מנוע יהיה לא מעלה המנויות

 

( שיתוקן כפי) תצהיר גבי על להחתים הדרישה תבוטל, כן כמו

 .בו העיקריים המניות ובעלי המציע מנהלי את

 

 נדחית הבקשה
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, המים מדידת בתחום המובילות חברות מספר, זה תיקון ללא

 את למלא מסוגלות תהיינה אל, חיונית היא במכרז שהשתתפותן

 התחרות משמעותית תצומצם ובכך, כלשונו 2 בנספח התצהיר

 .ההצעות איכות תרדנה ובהתאם במכרז

 

96.  

 09 עמוד

  7 סעיף
 סף תנאי

 בענף ומעלה 9 קבלני סיווג בעל להיות צריך המציע"  כי נכתב

 ".' ג קבוצה 411 בענף או' ב קבוצה 961 בענף או' ג קבוצה

 עשרות והתקין שסיפק למי הצעות להגיש לאפשר מבקשים אנו

 של הניסיון על בהסתמך קבלני בסיווג צורך ללא מדים אלפי

 .והחלפה באספקה שנים

 מקובל לא

97.  

 04 עמוד

 סעיף

 מסמכים 09

 שעל נוספים

 לצרף המציע

 01:  להצעתו

# 

 היות. הארץ תוצרת הנם המציע י"ע מסופקים אשר טובין

 נוספים םמרכיבי גם כולל שמחירו מים מד לספק ודרישתכם

, פרויקט ניהול, תקשורת, התקנה: כגון עצמו מים למד מעבר

 המד של היחסי חלקו את להבהיר נבקש... 'וכו למוצר אחריות

 .  בנידון להטבה לתחשיב

( יםהמד) הטובין של היחסי חלקו

 בכתב המופיעים מהמחירים

 ההטבה תחשיב לצורך, הכמויות

 הנו, הארץ תוצרת יםלמוצר

%41. 

92.  

(, 9')א חלק

 0.4 סעיף

 

 י"ע נקבעת אשר Q*U/Y)) מכפלה ישנה המכרז דרישת פי על

 לאפשר מבקשים אנו ,היצרן של השירות תקופת תצהיר

 כללי פ"ע שנקבע הממ יותר ארוכה שירות תקופת להצהיר

 .ח"תשמ המים רשות מדידת

 מד את להחליף יתחייב הספק, ל"הנ השירות תקופת ובתוך

 .המים רשות לדרישות בהתאם חשבונו על המים

 מקובל לא
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92.  

 94 עמוד

 ק"ס, 4 סעיף

  א0
 ניקוד

 5 של ניקוד יקבל R>411 ספיקות יחס בעל מים מד כי נכתב

 לפצל מבקשים אנו זה בסעיף בלעדיות תהיה שלא מנת על ,'נק

 ספיקות יחס בעל מים למד חלקי ניקוד ולתת הניקוד את

R≥160. 

 מקובל לא

01.  

 94 עמוד

 ק"ס, 4 סעיף

 ד0
 ניקוד

 עד 9" מ, הקטרים כל כאשר רק אחודים מים למדי ניקוד ישנו

 לכל ולתת דרישתכם את להפריד מבקשים אנו. אחודים,  6"

 .בנפרד קוטר לכל ניקוד

 מקובל לא

00.  

 06 עמוד

' א חלק סעיף

  -7 נספח

 קבלני סיווג

 .נדרש

: כדלקמן סיווג לרישום העונה קבלן הינו שלנו המשנה קבלן

 היקף בעל. וניקוז ביוב, מים קווי ביצוע -'ב קבוצה 961 ענף

  0 סוג. כספי

 

 .  בהתאם לשילובו אישורכם נא

 911) הסיווגים שלושת לגבי

 411', ב קבוצה 961', ג קבוצה

 0 סיווג מאושר –'( ג קבוצה

 .ומעלה

09.  
 ,הסכם

 9.0 סעיף

 מבקשות חלק, הדברים מטבע. הסעיף את למחוק נבקש

 ידי על יתקבלו לא בהסכם עדכונים לבצע המציעים

 פרשנות לפיו הכלל את להותיר נבקש, לפיכך. החברה

 .  מנסחו לרעת תהיה ההסכם

 לקבוע וכן מסמכים בין עדיפות סדר לקבוע נבקש, כן כמו

 מסמכי מבין אחר מסמך כל על תגבר המציע הצעת כי

 .המכרז

 .נדחית הבקשה

00.  

 ,הסכם

 0.0 סעיף

 

 עובדות למעט: "המילים את הסעיף לסיפת להוסיף נבקש

 אודתם לדעת היה יכול לא הזוכה שהמציע פרטים או9ו

 ".למכרז הצעתו הגשת ערב

 .נדחית הבקשה

04.  
 ,הסכם

 4.9 סעיף

 יבואו" מדוקדק באופן: "המילים במקום כי נבקש

 ".בו לאמור בהתאם: "המילים

 .נדחית הבקשה
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05.  
 ,הסכם

 4.5 סעיף

", השירות של נאות לביצוע: "המילים במקום כי נבקש

 ".זה הסכם פי על השירותים לביצוע: "המילים יבואו

 .נדחית הבקשה

06.  
 ,הסכם

 4.6 סעיף

 מטעמים תעשה עובד להחלפת דרישה כי להבהיר נבקש

 וניסיון התאמה חוסר: כגון ובכתב מראש שיעוגנו סבירים

 בלתי התנהגות, העבודות בביצוע רשלנות, מקצועיים

 .ב"וכיו הולמת

 להחליף ספקהמ ידרוש התאגיד

 מספק אינו שלדעתו ככל, עובד

 לדרישות בהתאם השירותים את

, זאת. כנדרש המכרז מסמכי כלל

 .הבלעדי דעתו לשיקול בהתאם

07.  
 ,הסכם

 5 סעיף

 יחרגו לא הוראות למתן המנהל סמכויות כי להבהיר נבקש

 פי על הספק והתחייבויות להוראות בנוגע הבהרות ממתן

 במידה. המכרז מסמכי מדרישות יחרגו לא הן וכי החוזה

 ויהיו ההתקשרות מסמכי מדרישות יחרגו המנהל והוראות

 תמורה לספק תשולם, לספק נוספות בעלויות כרוכות

 . הצדדים בין עשתקב כפי נוספת

 המנהל החלטות על לערעור מנגנון לקבוע נבקש, בנוסף

 תובאנה אלה בנושאים שמחלוקות כך, טכניים בנושאים

 יהיה צד כל כאשר, תלוי בלתי מקצועי גורם להכרעת

, המשפט לבית פניה באמצעות הכרעתו על לערער רשאי

 .העבודות ביצוע תקופת במהלך זאת וכל

 .נדחית הבקשה

02.  

 ,הסכם

5.0- סעיפים

5.4 

 .נדחית הבקשה ".מתאימות בלתי: "המילים את למחוק נבקש

02.  
 ,הסכם

 6.0 סעיף

 .נדחית הבקשה ".וקפדני מדויק: "המילים את למחוק נבקש
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41.  
 ,הסכם

 6.9 סעיף

 אושרו שלא שירותים בדבר הודעה יקבל הספק כי נבקש

 .אושרו לא בגינה הסיבה לרבות

 הודעה יקבל הספק כי יובהר

 אושרו לא שבגינה הסיבה בדבר

 .השירותים לתשלום

40.  
 ,הסכם

 6.0 סעיף

 בגין ומוכחים קצובים סכומים עבור יבוצע קיזוז כי נבקש

 הקיזוז כי נבקש, כן כמו. בלבד זה הסכם מכוח חבות

, לפחות ימים 04 של בכתב התראה מתן לאחר רק יבוצע

 נקיטת טרם להתגונן הזדמנות לספק שניתנה ולאחר

 עמו.אלו תפעולו

 .נדחית הבקשה

49.  
 ,הסכם

 6.4 סעיף

 נדחית הבקשה ".90: "הסיפרה תבוא" 01: "הסיפרה במקום כי נבקש

40.  
 ,הסכם

 6.5 סעיף

 צמודה תהא זה להסכם בהתאם התמורה כי להבהיר נבקש

 לפעם מפעם מתפרסם שהוא כפי, לצרכן המחירים למדד

 כל במהלך וזאת, לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה ידי על

 נבקש בנוסף. האופציה תקופת לרבות ההתקשרות תקופת

 יהיה הבסיס מדד שבו באופן ייעשה ההצמדה חישוב כי

 והמדד למכרז הספק הצעת הגשת במועד הידוע המדד

 .בפועל לספק התמורה תשלום במועד יהיה הקובע

 יהיה הקובע המודד, מקובל

 הגשת ביום הידוע המדד

 .החשבון

44.  
 ,הסכם

 6.6 סעיף

 בהיקף שיחולו מהותיים שינויים בגין מנגנון לקבוע נבקש

 או9ו ההסכם תקופת במהלך העבודות9השירותים ותכולת

 .האופציה תקופת

 נדחית הבקשה

45.  
 59 עמוד

 7.9 סעיף

 ההסכם את לבטל רשאית תהיה החברה כי להבהיר נבקש

 מילא לא המציע בהן בנסיבות רק הניסיון תקופת במהלך

 .ונספחיו זה הסכם הוראות אחר

 .לעיל #12 שאלה' ר

46.  
 59 עמוד

 7.0 סעיף

 סעיף של מעודכן נוסח להלן ". לעד: "המילה את למחוק נבקש

7.0: 
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 עומדת למזמין כי מוסכם"

 החוזה את להאריך אופציה

 או שנים שש בת נוספת לתקופה

 ללא זהים בתנאים, ממנה לחלק

 השינויים למעט, שינוי כל

 רשאי המזמין. המחויבים

 נוספות תקופות במספר להאריך

 שנים 6 על עולות שאינן

 תתקופו: "להלן) פעמים ובמספר

 לתקופת עד זאת(. "האופציה

 09 בת מקסימאלית התקשרות

 אוטומטית יוארך החוזה. שנים

 כן אם אלא האופציה לתקופות

 ממועד יום 21 המזמין הודיע

 רצונו על ובכתב תקופה כל סיום

 .החוזה להאריך שלא

47.  
 59 עמוד

 7.4 סעיף

". 61: "הסיפרה תבוא", 01: "הסיפרה במקום כי נבקש

 מטעמים יעשה כאמור בנסיבות ביטול כי נבקש, כן כמו

 .בלבד סבירים

 .נדחית הבקשה

42.  
 50 עמוד

 2 סעיף

 פי על יהיה הסעיף להוראות בהתאם שיפוי כל כי נבקש

 הזדמנות לספק ושניתנה עוכב לא שביצועו חלוט ד"פס

 .בפניו להתגונן

 הודעה תינתן לספק כי יובהר

 תביעה או דרישה קבלת בדבר

 .להתגונן הזדמנות וכן כאמור

42.  
  50 עמוד

 01 סעיף

 :הבא באופן הסעיף את לתקן נבקש

 הזדמנות לספק שניתנה לאחר רק יעשה ההסכם סיום. א 

 .ההסכם את לבטל מבוקש בגינה ההפרה את לתקן

 .חלקית מתקבלת הבקשה

 יבואו" ימים 0" המילים במקום

 ".םימי 5" המילים
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 שהושקעו הוצאות בגין תמורה לספק תשלם החברה .ב 

 . ההסכם ביטול למועד עד בפועל ידו על

 ידי על הפרתו מחמת שלא ההסכם בוטל בהן בנסיבות .ג 

 01% בגובה מוסכם פיצוי לספק החברה תשלם, הספק

 .ההסכם ביטול עקב בוצעו שלא העבודות יתרת משווי

 יעשו הסעיף להוראות בהתאם הערבות חילוט9קיזוז .ד 

( בכתב) טענותיו לטעון הזדמנות לספק שניתנה לאחר רק

 .החילוט9הקיזוז נבקש בגינו בעניין

 תבוא, להסכם 01.0 בסעיף" 0: "הסיפרה במקום .ה

  ".7: "פרההסי

 יבואו, להסכם 01.0 בסעיף" יפר: "המילה לאחר .ו

 ".יסודית הפרה: "המילים

51.  
 55-54 עמוד

 00 סעיף

 :הבא באופן הסעיף את לתקן נבקש

 בהתאם. בלבד ישירים לנזקים תוגבל הספק אחריות  .א 

 תתווסף" נזק: "המילה מופיעה בו בהסכם מקום בכל, לכך

 ".ישיר: "המילה

 האמור אף על": לפיה, מפורשת הוראה להוסיף  .ב  

 תהיה הספק אחריות כי מובהר זה בהסכם ולהלן לעיל

 ממעשה כתוצאה שנגרמו ישירים לנזקים ביחס ורק אך

 באחריות יישא לא הספק וכי, הספק של מחדל או

 אובדן לרבות) ואגביים ייםתוצאת, עקיפים לנזקים

 לצד או9ו למזמין שייגרמו( רווח ומניעת הכנסה

 במידה תחול לא הספק אחריות, כן כמו. כלשהו שלישי

 של מחדל או מעשה ידי על נגרם האובדן או והנזק

 הנזק בו במקרה תחול לא וכן מטעמו מי או9ו המזמין

 .נדחית הבקשה
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 מלחמה, טבע פגעי, זה ובכלל" עליון כוח" עקב נגרם

 ".ב"ווכי

 לא שביצועו חלוט ד"פס פי על יהיה שיפוי כל    .ג  

 . בפניו להתגונן הזדמנות לספק ושניתנה עוכב

 צד עם פשרה להסכם להגיע רשאי יהיה לא  המזמין  .ד  

 .הספק אישור לכך ניתן אם אלא', ג

 לסך מוגבלת תהיה ההסכם פי על הספק אחריות  .ה 

 09 של בתקופה השירותים בגין לספק ששולמה התמורה

 סכום לגובה או בפיצוי החבות למועד שקדמו החודשים

 המצורף הביטוח עריכת באישור הנקוב האחריות גבול

 ומקובל סביר הנו המוצע בנוסח הסעיפים תיקון. להסכם

 .ביטוח לצרכי נדרש ואף

 ההתקשרות לתקופת מוגבלת תהיה הספק אחריות   .ו  

 .בלבד האופציה תקופת או9ו

50.  
 55 עמוד

 00.2 סעיף

 אך ביטוח אישור ט נספח' א  לחלק הפנייה ישנה זה בסעיף

 ללא ביטוח שאלות עם להגיב ניתן לא לפיכך .קיים אינו הוא

 .זה מסמך

 להשיב נוכל מכן ולאחר זה בנושא הבהרה לקבל נבקש

 .בהתאמה

 בחלק מדובר, סופר טעות חלה

 קיום אישור –' ב מוסף' ב

 .ביטוחים

59.  
 56 עמוד

 00.09 סעיף

 שנגרמו נזקים בגין למעט" המילים יתווספו הסעיף בתום

 ". מטמעו והבאים המזמין של מחדל9 ממעשה כתוצאה

 ישונה לא הסעיף תידחנ הבקשה

50.  
 56 עמוד

 00.04 סעיף

 תתווספנה הבמקומה, תמחק" לבצע" המילה, שנייה שורה

 ".לביצוע לפעול" המילים

 ישונה לא הסעיף תידחנ הבקשה

 תידחנ הבקשה זה סעיף למחוק נבקש 56 עמוד  .54
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 00.06 סעיף

55.  
 56 עמוד

 00.02 סעיף

 חל לא -רכוש לפוליסות ביחס רק רלוונטי ל"הנ כי נבקש

 חבות פוליסות על

 ישונה לא הסעיף תידחנ הבקשה

56.  
 57-56 עמוד

 09.0 סעיף

 צריכים מוסכמים פיצויים, הנוהגת הפסיקה פי על

 באופן ואילו מראש ומוגדרת ספציפית להפרה להתייחס

 בין, הפרה כל ובגין כללי הוא הפיצוי הסעיף מנוסח בו

 הסעיף את לבטל נבקש. מועט נזק או רב נזק נגרם אם

 הפרות אילו בגין להבהיר או הנוכחית במתכונתו

 . מוסכם יבפיצו הספק יחויב ספציפיות

 בגין יהיה, הפרה בגין המוסכם הפיצוי כי נבקש, כן כמו

 להפרה ביחס ובלעדי יחיד סעד ויהווה בלבד יסודית הפרה

 המסתבר הסעד הוא" מוסכם פיצוי" המונח משמעות. זו

 הפיצוי על, ולכן ספציפית הפרה בגין הצדדים צופים אותו

 את למחוק נבקש, האמור נוכח. סופי סעד להוות המוסכם

 זה הסכם מכח זכאי שהוא תרופה לכל בנוסף": המילים

 ".גם

 יחול המוסכמים הפיצויים כי נבקש, האמור לכל בנוסף

 של המצטבר ההיקף מקרה בכל וכי מוכח לנזק ביחס רק

 כל לאורך הספק על יושתו אשר המוסכמים הפיצויים

 לסך עד 1.5% של מסך גבוהים יהיו לא ההסכם תקופת

 .לספק שתשולם התמורה מסך 5% של כולל

 בסעיף שיבוצעו השינויים ןלהל

09.0: 

 לגרוע מבלי" המילים לאחר 

 הספק הפר, לעיל מהאמור

 שורה סוף)" ההסכם את

 שורה ותחילת רביעית

 המילים יבואו( חמישית

 ".יסודית הפרה"

 ירשם" 011,111" במקום 

"051,111" 

 ירשם" 01,111" במקום 

"5,111." 

57.  
 57 עמוד

 09.9 סעיף

 שניתנה לאחר רק יעשה הסעיף להוראות בהתאם קיזוז

 נבקש בגינו בעניין( בכתב) טענותיו לטעון הזדמנות לספק

 .הקיזוז

 .נדחית הבקשה



 

 התאגיד מענה המציע שאלת מקום מראה ד"מס

52.  

 -ו 57 עמוד

69 

 00 סעיף

 ז-ד בסעיפים המפורטים החריגים כל כי להבהיר נבקש

", מידע" המונח עם בקשר(, סודיות הצהרת' )ג למוסף

 .להסכם 00 בסעיף האמור על גם יחולו

 מקובל

52.  
 52 עמוד

 04.0 סעיף

 רשאי יהיה הספק, בסעיף האמור אף על כי להבהיר נבקש

 זה הסכם פי על וזכויותיו חובותיו את להמחות או להסב

 אישור קבלת ללא אף, הספק מקבוצת קשורות לחברות

 .המזמין

 .נדחית הבקשה

61.  
 52 עמוד

 07.0 סעיף

 דרישה פי ועל תנאי כל ללא: "המילים לאחר כי נבקש

 הודעה לספק שניתנה ובלבד: "המילים יתווספו" בלבד

 ניתנה וכן, הערבות מימוש טרם ימים 04 לפחות, כך על

 מימוש נבקש עבורו בעניין טענותיו לטעון הזדמנות לו

 ".הערבות

 .נדחית הבקשה

60.  
 52 עמוד

 02 סעיף

 בין מחלוקת של במקרה השיפוט סמכות כי לקבוע נבקש

 המשפט לבית מסורה תהיה, זה להסכם בקשר הצדדים

 בו במקרה כי להבהיר נבקש, לחילופין. יפו אביב בתל

 שהיה הכתובת שאינה לכתובת משרדיו את יעביר המזמין

 תהיה השיפוט סמכות, ההסכם חתימת במועד בה מצוי

 .יפו אביב בתל המשפט לבית מסורה

 .נדחית הבקשה

69.  

 69 - 60עמוד

  סעיף 

' ב מוסף

 על אישור)

 קיום

( ביטוחים

' ג ומוסף

 ההוראות הפרת בגין מוסכם פיצוי הטלת כי נבקש

 ורק נזק להוכחת בכפוף רק תעשה', ג או9ו' ב שבמוספים

 הטלת טרם בכתב לטעון הזדמנות לספק שניתנה לאחר

 .הפיצוי

 .נדחית הבקשה



 

 התאגיד מענה המציע שאלת מקום מראה ד"מס

 הצהרת)

 (סודיות

60.  

 60-67 עמוד

 סעיף

' ה מוסף

 הנחיות)

 (בטיחות

 לעבודות מתייחס הנוכחית במתכונתו הבטיחות מוסף

 לשירותים רלוונטיות אינן רובן אשר הנדסיות בנייה

 כך הבטיחות מוסף את לעדכן נבקש. המכרז מושא

 הוראה לקבוע או למכרז הרלוונטיות לעבודות שיתאים

 לסוג המחויבים בשינויים יחול המוסף לפיה כללית

 .זה מכרז במסגרת הנדרש השירותים

 בכלל לעמוד מחויב הקבלן

 המפורטות הביטחות הוראות

 וכן בחוקים, בתקנות, במכרז

 שיהיו ככל התאגיד בדרישות

 .ההתקשורת תקופות כל לאורך

64.  
 60 עמוד

 0'ב סעיף

 ל מקביל כתקן ISO27001 בתקן להכיר נבקש

OWASP. 

 עמידה למטרת היא הדרישה

 ניתן. במכרז המפורט בתקן

 בתקני לעמוד או9ו להציג

 ובלבד, מקבילים מידע אבטחת

 דרישות בכלל עמידה שישנה

 .במכרז הנדרשות המידע אבטחת

65.  

 74 עמוד

  סעיף

 הסכם' )ו מוסף

 סיום

 (התקשרות

 מלוא לספק תשולם החפיפה בתקופת כי להבהיר נבקש

 .זה הסכם להוראות בהתאם התמורה

 במערכת לשימוש בתמורה

 לספק תשולם, החפיפה בתקופת

 ט"למק ידו על שהוצעה התמורה

 יהא לספק התשלום. 10.101

 המחיר מתוך היחסי החלק

, זה ט"מק עבור שהוצע השנתי

 בפועל השימוש למשך בהתאם

 .התאגיד ידי על

66.  
  75 דעמו

 0.4 סעיף

 עבור כי להבהיר נבקש

, והתאמות שיפורים שינויים9פיתוחים9מודלים9שדרוגים

 .הצדדים בין שתקבע כפי תמורה תוספת לספק תשולם

, פיתוחים, השינויים כלל

 עדכונים, מודלים, שדרוגים

 עם בקשר המבוצעים ב"וכיוצ



 

 התאגיד מענה המציע שאלת מקום מראה ד"מס

 הספק אם אף, מ"הקר מערכת

, אחר לקוח עבור אותם ביצע

 תוספת כל ללא לתאגיד יסופקו

  .תשלום

67.  
 25 עמוד

 ' ט 0.4 סעיף

 התקשורת רמת מ"קר במערכת מקובל כי לאשר נבקש

 הימים 01 במהלך הקצה מיחידות לשידורים ביחס תימדד

 .המדידה ממועד האחרונים

 מקובל לא

62.  
 26 עמוד

 'ח 0.5.0 סעיף

 המילה, סופר בטעות מדובר "מחדש" למילה" מחד" המילה את לשנות נבקש

 ".מחדש" במילה תוחלף" מחד"

62.  
 27 עמוד

 ' ט סעיף

 אנו.  מ"מע+  ₪ 011 הינו קצה יחידת מחיר כי נכתב

 ₪ 0111 ל קצה יחידת עבור המחיר את להעלות מבקשים

 מ"מע+ 

 711 -ל ₪ 011 -מ יעלה המחיר

₪. 

71.  
 27 עמוד

 'ט 0.5.0 סעיף

 .לעיל #69 לשאלה מענה' ר 411 ל 011 מ הסכום את לשנות נבקש

70.  

 27 עמוד

 0.5.0 סעיף

 'א

 מקובל .R ≥ 21  מינימלי דיוק לאפשר נבקש

79.  
 27 עמוד

 'ב 0.5.0 סעיף

 מקובל לא .R ≥ 011  מינימלי דיוק לאפשר נבקש

70.  

 27 עמוד

 סעיף

 'ג 0.5.0 

 או גדול בעלי אולטרסוניים מים מדי הגשת לאפשר מבקשים

 .005 ל שווה

 

400≥R ל ישונה האמור בסעיף :

300≥R. 

74.  
 27 עמוד

 סעיף

 :כי נבקש

 ;9" מקוטר יחול האמור .0

 ;מקובל לא .0

 .מקובל .9



 

 התאגיד מענה המציע שאלת מקום מראה ד"מס

 סעיף', ג חלק

 סעיף, 0.5.0

 'ב קטן

 .R≥061 תהיה 0"½ בקוטר מים למדי הדרישה .9

75.  

 27 עמוד

 סעיף

 סעיף', ג חלק

 סעיף, 0.5.0

 'ג קטן

 אולטראסוני מים מד עבור התשלום תוספת את לבטל נבקש

 מד עלות, מכרז תחשיב פ"ע כי שוב נזכיר. בסעיף כרשום

 ומראש, הספק בתחשיב ביטוי לידי לבוא אמורה אולטראסוני

 במרביתם יותר מרובות להחלפות התאגיד את מחייבת

 נוסף תעדוף לבטל יש ולכן( 21%-כ) המים מדי של המוחלטת

 .זה

 מקובל לא

76.  

 22 עמוד

 0.5.0    סעיף

' וט סעיף תת

 נרשם 22'   עמ

 המים מד גוף כי

 עשויי יהיה

 .בלבד ממתכת

 

 גוף עם מים מד גישלה ולאפשר זה סעיף לשנות מבקשים אנו

 :הבאים מטעמים וזאת פולימרי מחומר

 עומד הפולימרי הגוף  -( 5459) שתייה מי בתקן עמידה •

 הצבע להתקלפות חשש ללא מןז לאורך ועמיד שתייה מי בתקני

 .הפנימי

 לגורמים עניין אין, פולימרי מחומר עשוי והמד מאחר •

 .כמתכת מכירתו לצורך אותו לגנוב עבריינים

, ההתקנה עבודת על המקל דבר, בהרבה קל המד משקל •

 .והאחסון השינוע

 בארץ אותם ומספקת אלה מדים עם רב ניסיון צברה ארד' חב •

 וביישובי הכפרי במגזר והן עירוניים במגזרים הן, ובעולם

 .המיעוטים

 מקובל לא

77.  

 22 עמוד

 סעיף

 'ז 0.5.0

 C30 ͦ  ולא  ͦ C  50 היא ישראל במדינת מאושרת טמפרטורה

 נבקש. המכרז בחוברת 60' עמ' ד 0.0.0 יףבסע שמופיע כפי

 .בהתאם לעדכן

 בתקן לעמידה היא הדרישה

 .60 ישראלי



 

 התאגיד מענה המציע שאלת מקום מראה ד"מס

72.  

 22 עמוד

 סעיף

 'ח 0.5.0

 בבתי המותאמות לתשתיות בארץ המסופקים החמים המים מדי

 בסעיף שצוין כפי 60 ͦ  ולא 21 הינם שנים לאורך מגורים

 ולציין בהתאם לעדכן נבקש. המכרז בחוברת 60' עמ' ה 0.0.0

 .C70 ͦ  לפחות של טמפרטורה

 .לעיל #77 לשאלה מענה' ר

72.  

 22 עמוד

 סעיף

 סעיף', ג חלק

 סעיף, 0.5.0

 'ג קטן

 להתחייב אפשרות אין, העדכניות המדידה תקנות פ"ע כי נציין

 0"½ מקוטר המים למדי שנים 9-ל מעל של שירות לאורך

 הדרישה את להתאים נבקש כן ועל( הסוגים ממרבית) ומעלה

 אחריות לדרוש מניעה כל שאין כמובן. אלו בקוטרים למדים

 במהלך כי סביר ואף( יותר או) לפחות שנים 0 למשך יצרן

 אורך יוארך בהן העדכניות המדידה תקנות יפורסמו ההתקשרות

 .המכאניים המים מדי של השירות

 המינימאליות השירות תקופות

 בתקנות לקבוע בהתאם יהיו

 לשינויים ובהתאם, ידההמד

 שיחולו ככל, בהם שיחולו

 .ההתקשרות תקופת במהלך

21.  

 22 עמוד

 סעיף

 סעיף', ג חלק

 סעיף, 0.5.0

 'ג קטן

 מדי לרבות, במכרז המים מדי כל על יחול האמור כי מבוקש

, אמת מדידת כי יודגש. מהנדרש יותר קטנים בקטרים המים

 הינה, המד למדידת בהתאם חוזרת זרימה המקזזת כזו בפרט

 לרבות, צריכות ניתוח מאזני ביצוע. ותקני חוקי, אלמנטרי צורך

 .חכמה מדידה ממערכת אינטגרלי חלק הינו, חוזרות זרימות

 מקובל לא

20.  

 22-22 עמוד

 סעיף

 סעיף', ג חלק

0.5.4 

 והמועד השבת בימי ומד מד כל של הפעולה לאופני הדרישות

 ואין, המדים של "כשרות"ה באישורי מפורטות היהודיים

 אישורי את סותרות אף הינן לעיתים אשר דרישות להעמיד

, המערכת ביצועי את מפחיתות מראש אשר כאלו או" כשרות"ה

 דורשים אינם" ביותר מחמירים"ה" כשרות"ה אישורי כאשר גם

 .זאת

 פיו על) הדגם אישור נוהל לאור יותר חמורה אף זו דרישה

 בעל שהינו שללמ אולטראסוני מד אף אושר לא למשל

 רישותבד לעמוד יש, מקובל

 .ומד מד כל של הכשרות אישורי



 

 התאגיד מענה המציע שאלת מקום מראה ד"מס

, התקינה והליכי"( רדומה"9"שבת" תצוגת ובעל" כשרות"

 או9ו הדגם לאישורי בניגוד במדים יבוצעו אשר ושינויים

 להשתמש לתאגיד יאפשרו ולא חוקיים בלתי הינם התקינה

 .ל"הנ במדים

 לאופן בהתאם יפעלו המדים כי בדרישה להסתפק מבוקש, כן על

 .אושרו בו

29.  

 24-20 עמוד

, 0.7 סעיף

 5 ק"ס

 גם תמורה לספק תשולם כי לקבוע נבקש – מדגם בדיקות .0

 . מדגם בדיקות בגין

 ההסכם את לבטל החברה זכות את לבטל נבקש כן כמו .9

 בתכונות עומדים לא המים מדי כי ויתברר במקרה

 מדי את יףלהחל לספק לאפשר נבקש, לחילופין. המוצהרות

 .ההסכם ביטול טרם המים

 הספק חשבון על יהיה התשלום כי נבקש – בוררות בדיקת .0

 נסיבות בשל נגרמה המים במד התקלה בהם במקרים רק

 .הספק בשליטת שהיו אירועים או9ו

 זה בהקשר. מקובל לא .0

 ובית קההמבד על, יובהר

 להצגה הנדרשים המלאכה

 להיות הסף תנאי מסגרתב

 .בישראל

 התאגיד, בסעיף שמצוין כפי .9

 או9ו המנה את לפסול רשאי

 ולהביא לתן לקבלן להורות

 להורות או9ו אחרים מדים

 על להודיע או9ו פיצויים על

 הכל, התקשרות הספקת

 דעתו לשיקול בהתאם

 . הבלעדי

 לשאלה מענה' ר, כן כמו .0

 .להלן #84

20.  
 27 עמוד

 7.4 סעיף

 להטעמת עד יבוצעו חוזרות בדיקות כי להבהיר נבקש .0

 .הטכני המפרט להוראות בהתאם המערכת

 עד הן החוזרות בדיקות .0

, המערכת של סופית לקבלה

 האפשרות שמורה למזמין

 הבדיקות משך את להאריך



 

 התאגיד מענה המציע שאלת מקום מראה ד"מס

 חוזרות בדיקות לבצע יתבקש והספק ככל כי להבהיר נבקש .9

 את יעכב לא הדבר, בשליטתו נמצאות שאינן תקלות בשל

 .האחריות תקופת תחילת מועד את או9ו התמורה תשלום

 בסעיף המפורטות הסופיות

 . ימים 01 -ל מעבר 7.4

 .נדחית הבקשה .9

24.  
 011 עמוד

 92. סעיף

 ולרכזות לחלקיה, למערכת האחריות תקופת את להפחית נבקש

 .שנים 6 של זמן לפרק

 לא האחריות": הבאה הפסקה את לסעיף להוסיף נבקש כן כמו

 או החלפה, תיקון( i: )הבאים מהמקרים אחד בכל תחול

 או המערכות של מונעת תחזוקה ביצוע וכן, שיפוץ

( ii; )הספק באמצעות שלא, פגום חלק כל לרבות, רכיביהם

 או במערכות ותברשלנ או בזדון פגיעה או חבלה מעשה

 או9ו במערכות רשלני שימוש ביצוע( iii; )ברכיביהם

 השימוש בהוראות המפורטות מאלו שונות למטרות

 הוראות עם אחד בקנה עולה שאינו באופן או9ו והתחזוקה

( iv; )מונעת תחזוקה בביצוע מחדל לרבות, היצרן או9ו הספק

 או9ו במערכות רגיל משימוש כתוצאה טבעי בלאי

 את לבצע לספק אפשר לא המזמין( iiv; )םברכיביה

 הנקוב באופן האחריות את להעניק או9ו התחייבויותיו

 ".בהסכם

 במידה מוגבלת הקבלן אחריות

 או9ו במערכת התקיימה כי הוכח

' ג צד ידי על חבלה, בחלקיה

 במקרים וכן, לקבלן קשור שאינו

, שיטפון) טבע אסונות במקרי

 (.ב"וכיוצ אש

25.  

011- עמוד

010 

 סעיף 

נושא תחזוקה 

 ושירות

 עבור העלות: "...  'ב סעיף תת,  2.9 סעיף,  011 עמוד .0

 בין ירהתס קיימת..."   מגולמת תהיה והתחזוקה האחריות

 :הבא הסעיף לבין זה סעיף

 .מבוטל' ג ק"ס, 2.0 סעיף .0

 בהתאם תהא האחריות

 מסמכי בשאר למפורט

 .המכרז



 

 התאגיד מענה המציע שאלת מקום מראה ד"מס

עמוד 011 , 

סעיף 2.9, תת 

 סעיף ב' 

עמוד 010, 

סעיף 2.0, תת 

 סעיף ג' 

 

 שלאחר בתקופה: " ' ג סעיף תת,  2.0 סעיף,  010 בעמוד

 התמורה במסגרת.... הקבלן יתקן, האחריות תקופת תום

 ..." לו שתשולם

 המנוגדים למסרים להתייחס נבקש*

 מקט שנתי שרות מופיע (004) האחרון בעמוד כן כמו .9

 .מחיר ללא..." לציוד שנתי שרות" 9.111

 מעודכן כמויות כתב' ר .9

 .להלן

26.  

014- עמוד

015 

 סעיף

 2 - ו 2.01 

 לכל ביחס ובלעדי יחיד סעד יהווה המוסכם הפיצוי כי נבקש

 של המצטבר ההיקף כי נבקש, כן כמו. שירות מרמת חריגה

 תקופת כל לאורך הספק על יושתו אשר המוסכמים הפיצויים

  מסך גבוהים יהיו לא ההסכם

 .לספק שתשולם התמורה מסך 5% של כולל לסך עד 1.5% של

 הטכני למפרט 2 לסעיף בהתאם פיצוי הטלת כי נבקש, כן כמו

 לפחות, ובכתב מראש, הודעה לספק שניתנה לאחר רק תעשה

 .כאמור הפיצוי הטלת על ההחלטה טרם ימים 04

 המילים לאחר, 2.9 סעיף בסעיף

 בשורה)" זאת בטבלה"

 המילים יבואו(, השלישית

 התראה שניתנה לכך ובכפוף"

 את תיקן לא והקבלן לקבלן

 הקבועים הזמן בפרקי ההפרה

 ."בטבלה סעיף לכל

27.  

 009 עמוד

 מחירון סעיף

 מכרז

 בדיקות עבור למחיר התייחסות קיימת לא הכמויות בכתב

 אינם הכמויות כתב מסעיפי בחלק כן כמו והתקנה בוררות

 . סבירים

 המצורפת לטבלה בהתאם הכמויות כתב את לעדכן נבקש

 יחידה מחיר ט"מק

 מקסימאלי

 יחידה מחיר

 מעודכן מקסימאלי

10.191 411 520 

10.101 551 720 

10.141 0011 2800 

 0.7 בסעיף המופיעות הבדיקות

 ידי על יבוצעו הטכני למפרט

 הזוכה הספק שאינה מבדקה

 אין. התאגיד חשבון על, במכרז

 תוכן את לסתור כדי באמור

 .דנא  בסעיף האמור

 אמנם מדגם בדיקות, יובהר

 של שאינה מבדקה ידי על יבוצעו

 על יבוצעו אלו אך, הזוכה הספק

 .הקבלן חשבון



 

 התאגיד מענה המציע שאלת מקום מראה ד"מס

10.151 9111 3200 

10.161 0911 4500 

10.171 0111 5500 

 המחיר, לבטל 6000 10.011

 המד במחיר כלול

 כמות מציע ולכל

 רכזות של אחרת

 בהתאם הנדרשות

  המערכת לסוג

 170 094 מד בוררות חדש סעיף

  190  0 מד בוררות חדש סעיף

  220  0½ מד בוררות חדש סעיף

 051 9 מד בוררות חדש סעיף

  520  0,4 מד בוררות חדש סעיף

  620  6,2 מד בוררות חדש סעיף

 

22.  
 ,טבלה', ד חלק

 10.011 ט"מק

 זה תשלום. הרכזות התקנת עבור התשלום את לבטל נבקש

 זמנן שעבר מיושנות קנייניות בטכנולוגיות שימוש על מבוסס

 חיישן בעלות מגולמת להיות אמורה התקשורת עלות וממילא

 טכנולוגיות כנגד פסולה להפליה מוביל זה תמחור. הקצה

 ומהווה, ריםהדב ואינטרנט החכמה לעיר העדכניות התקשורת

 מערכות, קנייניים פרוטוקולים על לשמירה לרעה תמרוץ

 תוך בודד בספק להפרדה ניתנת ובלתי מוחלטת ותלות סגורות

 .לצורך שלא אזורי מונופול יצירת

 מלבד, הכמויות בכתב שינוי' ר

 .נוסף שינוי כל יתבצע לא זאת



 

 התאגיד מענה המציע שאלת מקום מראה ד"מס

22.  

 009 עמוד

 סעיף

, טבלה', ד חלק

 10.101 ט"מק

 התאגיד האם, המבוקשות היחידות כמות את לתקן נבקש

 תוכנה עבור, שנה לכל, לשנה ח"אש 611-כ לשלם מעוניין

 ?בלבד הניהול

 היא המידה' יח כי לב תשומת

 09 של בכמות מדובר וכן שנתית

 . שנים 09 – קרי', יח

 בגובה המקסימאלי' היח מחיר

 ולא שנתי מחיר הנו, ₪ 51,111

 .חודשי

21.  
 – כללי

  פרוטוקול

 הנידון המכרז עבור המציעים מפגש פרוטוקול לפרסום בהמשך

 פרוטוקולי עדכון את נבקש, המקביל מ"הקר מכרז עבור וכן

, מ"בע ישראל סלקום חברת נציג כי שיופיע כך המציעים מפגשי

 ישראל סלקום חברת את הן הנידון במפגש ייצג, וולר איתי מר

 בעצמו שהציג כפי מ"בע ישראל זנר חברת את והן מ"בע

 .המציעים במפגש

 

 העדכונים כל כי ולוודא יעודכן שרישומנו נבקש, כאמור

 :המייל לכתובת, אלינו גם יועברו למכרז הקשורים והמסמכים

Eran.Altmann@zenner.com 

-159 או9ו 14-2400012': מס' בטל ההודעות קבלת ווידוא

5097709. 

 .מתקבלת הבקשה

 

 שינוי ללא יוותרו המכרז תנאי יתר; 

 המכרז ממסמכי נפרד בלתי חלק מהווה זה מסמך; 

 המכרז לסעיפי תיקון כל. המכרז מסמכי האמור על גוברות והוראותיו המכרז במסמכי האמור את מתקנות זה מסמך הוראות 

 הסעיפים אם גם המכרז שבמסמכי הרלוונטיים הסעיפים לכל יתייחסו9יפרשו9יתקנו זה במסמך הניתנת לשאלות תשובה או9ו

 . במפורש זה במסמך צוינו לא הרלוונטיים

mailto:Eran.Altmann@zenner.com


 

 , רב בכבוד                 

   

 אזורי מים תאגיד ר.מ.ת          

 

 

 המציע ידי על חתום כשהוא להצעה לצרפו ויש המכרז ממסמכי נפרד בלתי חלק מהווה נספחיו על זה מסמך

 

 .המכרז במסמכי המופיע' ד חלק את ףמחלי זה חלק

 כספית והצעה שירותים מחירון –' ד חלק

 

 תאריך                                                                                                                 לכבוד

__9__9__ 

 "(החברה: "להלן) אזורי מים תאגיד ר.מ.ת

 רמלה, 9 קומה, 90 סוקולוב רחוב

 

 מ"בע אזורי מים תאגיד ר.מ.ת עבור 1499102 מספר מכרז המשתתף הצעת: הנדון

 

, העבודה על המשפיעים הגורמים וכל העבודה תנאי וכי אותם הבנתי, המכרז מסמכי כל את בעיון קראתי כי מצהיר, מ"הח אני .א

 .הצעתי את קבעתי לכך בהתאם וכי, לי ומוכרים ידועים

 .להלן המפורטת הכמויות בכתב מפורטת הינה( הטובין9השירותים כל אספקת9העבודות כל ביצוע לרבות) למכרז הצעתי .ב

 בין, ממסמכיו חלק המהווה וההסכם המכרז עם בקשר חייב אהיה בהן ההוצאות כל את כוללת להלן ההצעה כי מצהיר הנני .ג

 י"עפ התחייבויותיי למילוי בקשר לי שתהיינה וההוצאות התשלומים כל בחשבון ולקחה, וסוג מין מכל, כלליות ובין מיוחדות

 .ההסכם

 בהתאם, כולם את או להלן המפורט במחירון המופיעים מהרכיבים חלק רק להטמיע או9ו להזמין הבלעדית הזכות שמורה לחברה .ד

 הבלעדי דעתה לשיקול



 

 .זה בסעיף לאמור בקשר החברה ידי על שתתקבל החלטה לכל בקשר דרישה או9ו טענה כל לי תהא לא כי מצהיר הנני .ה

 :כי בזאת ומתחייב מצהיר אני .ו

 .וההסכם המכרז נשוא העבודה לביצוע הדרושים והמומחיות הניסיון, הידע בעל הנני .0.ו

 המפורטים במועדים, וההסכם המכרז נשוא העבודות את לבצע מנת על הדרוש האדם כוח כל את להשיג בכוחי יש או, ברשותי .9.ו

 .בהסכם

 .המכרז במסמכי הקבועות ההוראות פי על ההתחייבויות או9ו הדרישות כל את לבצע שהיא בחינה מכל, מסוגל הנני  .0.ו

 לשביעות וההסכם המכרז תנאי לכל בהתאם וההסכם המכרז נשוא ההתחייבות את לבצע מתחייב הנני, הנדון במכרז אזכה אם .4.ו

 .הלןל כמפורט הצעתי יבמחיר ,החברה רצון

 זכייתי בדבר הודעתכם מתאריך ימים 01 תוך וזאת, דלקמן המפורטות הפעולות כל את לבצע מתחייב הריני, תתקבל הצעתי אם .ז

 :במכרז

 .כדין  חתום כשהוא לחברה ולהחזירו ההסכם על לחתום .0.ז

 .בהסכם כמפורט ההסכם תנאי קיום להבטחת, ומבוילת חתומה בנקאית ערבות לכם להמציא .9.ז

 .המכרז במסמכי המפורט האישור לנוסח בהתאם ביטוחים קיום על אישור לכם להמציא .0.ז

 במכרז לזכות זכותי את אאבד, מקצתן או כולן, לעיל' ח בסעיף המנויות הפעולות את אבצע לא שאם לי ידוע כי בזאת מצהיר אני .ח

 .אחר מציע עם ולהתקשר זו להצעתי המצורפת הבנקאית הערבות את לחלט רשאית תהא והחברה

 נוטל שאני ההתחייבויות הפרת עקב החברה לרשות שיעמדו סעד או זכות בכל לפגוע כדי יהא לא הערבות שבחלוט לי ידוע כן .ט

 .למכרז הצעתי הגשת עם עצמי על

 

 :הכספית הצעתנו של המלאה משמעותה את שהבנו לאחר החתום על באנו ולראיה

 

 

     

 חתימה מורשה פרטי  תאריך

 הקבלן מטעם

 מורשה וחותמת חתימה 

 החתימה

 



 

 

  



 

 

 מירביים מחירים בשיטת – מכרז מחירון

 

 :למילוי הנחיות

 

 . הכמויות בכתב 10 בפרק המופיעים הרכיבים כלל לגבי הנחה אחוז להציע המציע על – 10 פרק -

 .ההצעה לפסילת תוביל - שלילי הנחה אחוז הצעת  

 .שלהלן בטבלה הנקוב המירבי המחיר על יעלה שלא, זה פרק עבור מחיר להציע המציע על – 19 פרק -

   בטבלה הנקובים המירביים המחירים על יעלו שלא, בפרק המופיע ט"מק לכל מחירים להציע המציע על – 10 פרק -

 .שלהלן   

 

 .לנוחיות – בצהוב מודגשים, הנדרש ככל נוספים פרטים לציין או9ו הצעתו את להציע המציע על בהם המקומות כלל

 

 .מ"מע כוללים אינם להלן המופיעים  המחירים כלל

 

 0 פרק

 מקט תיאור מקט
 יחידת

 מידה

 כמות

 אומדן

 יחידה מחיר

 מקסימאלי

 כולל לא)

 (מ"מע

 ודגם יצרן

 מוצע פריט

 י"ע למילוי)

 (המציע

 של טכני מפרט

 המוצע הפריט

 י"ע למילוי)

 (המציע

 - - - - הערה מערכת  הקמת פרק 10.111

10.115 

 זה בפרק המפורטים המקטים כלל

 העלויות כלל את כוללים

 המפורטות והדרישות הנדרשות

    הערה

 מסמך לצרף נא

 פריט לכל נפרד

 הכמויות בכתב



 

 מקט תיאור מקט
 יחידת

 מידה

 כמות

 אומדן

 יחידה מחיר

 מקסימאלי

 כולל לא)

 (מ"מע

 ודגם יצרן

 מוצע פריט

 י"ע למילוי)

 (המציע

 של טכני מפרט

 המוצע הפריט

 י"ע למילוי)

 (המציע

 הציוד כלל. המכרז במסמכי

 "חדש" יסופק

10.101 

 בקרה מערכת והתקנת הספקת

 לרבות מ"לקר המים מדי לניהול

 רישוי ובקרות דוחות, ממשקים

 ועד קצה יחידות 011,111 עד

 .זמנית בו פעילים משתמשים 01

 כל למשך ואחריות שירות כולל

 .ההתקשרות תקופת

    51,111 09 שנתי

10.191 
 מ"לקר מים מד והתקנת הספקת

 אין בטרייד בהחלפה¾"  קוטר
 411 05,111 מים מד

 :___יצרן

 :____דגם

 : ___R דיוק

 :__שרות שנות

 :______חומר

10.101 
 מ"לקר מים מד והתקנת הספקת

 אין בטרייד בהחלפה" 0 קוטר
 551 0,511 מים מד

 :___יצרן

 :____דגם

 : ___R דיוק

 :__שרות שנות

 :______חומר

10.141 
 מ"לקר מים מד והתקנת הספקת

 אין בטרייד בהחלפה" 0½ קוטר
 0,011 6,111 מים מד

 :___יצרן

 :____דגם

 : ___R דיוק

 :__שרות שנות

 :______חומר

10.151 
 מ"לקר מים מד והתקנת הספקת

 אין בטרייד בהחלפה" 9 קוטר
 9,111 9,511 מים מד

 :___יצרן

 :____דגם

 : ___R דיוק

 :__שרות שנות

 :______חומר



 

 מקט תיאור מקט
 יחידת

 מידה

 כמות

 אומדן

 יחידה מחיר

 מקסימאלי

 כולל לא)

 (מ"מע

 ודגם יצרן

 מוצע פריט

 י"ע למילוי)

 (המציע

 של טכני מפרט

 המוצע הפריט

 י"ע למילוי)

 (המציע

10.161 
 מ"לקר מים מד והתקנת הספקת

 אין בטרייד בהחלפה" 0 קוטר
 0,911 0,111 מים מד

 :___יצרן

 :____דגם

 : ___R דיוק

 :__שרות שנות

 :______חומר

10.171 
 מ"לקר מים מד והתקנת הספקת

 אין בטרייד בהחלפה" 4 קוטר
 4,911 0,111 מים מד

 :___יצרן

 :____דגם

 : ___R דיוק

 :__שרות שנות

 :______חומר

10.121 
 מ"לקר מים מד והתקנת הספקת

 אין בטרייד בהחלפה" 6 קוטר
 7,111 51 מים מד

 :___יצרן

 :____דגם

 : ___R דיוק

 :__שרות שנות

 :______חומר

10.121 
 מ"לקר מים מד והתקנת הספקת

 אין בטרייד בהחלפה" 2 קוטר
 2,111 91 מים מד

 :___יצרן

 :____דגם

 : ___R דיוק

 :__שרות שנות

 :______חומר

10.011 

, ומגופים ברזים, מים אביזרי

 נושאי נלווה וציוד וצנרת חומרים

 .המכרז במחירי מפורט

 חומר

 אחר וציוד
- 

* דקל מחירון

 05% בניכוי

 הנחה

- 
 ביום הידוע*

 ההתקנה

10.001 

 זה בפרק טים"המק עלויות כלל

 למפורט בהתאם אחריות כוללים

 .המכרז במסמכי

 - - - - הערה

 

 



 

: במילים) הנחה_% ______ – 10 פרק עבור המוצע ההנחה אחוז

  .זה בפרק המופיעים הרכיבים לכלל אחיד_____________________( ______

 

 9 פרק

 מקט תיאור מקט
 יחידת

 מידה

 כמות

 אומדן

 מחיר

 יחידה

 מקסימאלי

 כולל לא)

 (מ"מע

' יח מחיר

 לא) מוצע

 כולל

 (מ"מע

 ודגם יצרן

 מוצע פריט

 למילוי)

 י"ע

 (המציע

 של טכני מפרט

 המוצע הפריט

 י"ע למילוי)

 (המציע

 - -  - - הערה רכזות התקנת 19.111

19.101 

 פירוק או9ו והתקנת הספקת

 (הספקה כולל) והחלפת

 נתונים תקשורת רכזות

 נתונים נלווים אות ומרחיקי

 לרבות אזורית ברמה לאיסוף

 והתקנה פיזיות התקנות

 לרבות. רכזות של מרחבית

 י"חח) חשמל למקור חיבור

 בגיבוי וולטאי-פוטו או9ו

 (.מצברים

 אחריות עם יהיה הציוד

 לרבות שנים 6 -ל כוללת

 יחידת, המתקן, הזיווד

 אספקת ויחידת התקשורת

 .החשמל

 6,111 911 תכזר

 

 :___יצרן

 :____דגם
 



 

 מקט תיאור מקט
 יחידת

 מידה

 כמות

 אומדן

 מחיר

 יחידה

 מקסימאלי

 כולל לא)

 (מ"מע

' יח מחיר

 לא) מוצע

 כולל

 (מ"מע

 ודגם יצרן

 מוצע פריט

 למילוי)

 י"ע

 (המציע

 של טכני מפרט

 המוצע הפריט

 י"ע למילוי)

 (המציע

" 1" חירמ לרשום ניתן

 אחריות מספק והמציע במידה

 הרכזות עם בקשר ושירות

 09) ההתקשרות תקופת לכל

 (שנים

19.191 

 אחריות תכולל זה פרק עלות

 במסמכי למפורט בהתאם

 .המכרז

 - - - - - הערה

 

 

 0 פרק

 מקט תיאור מקט
 יחידת

 מידה

 כמות

 אומדן

' יח מחיר

 לא) מוצע

 (מ"מע כולל

 תקופת

 השירות

 המאושרת

 רשות י"ע

 המים

 (בשנים)

 אופן לגבי פירוט

 ההחלפה

 את לסמן יש)

 החלופה

 (המתאימה

10.111 

 אלו) מ"קר מדי החלפות פרק

 שירות תקופת תום לאחר( באלו

 המד של

 - - - - הערה

10.101 
 זה בפרק המפורטים המקטים כלל

 העלויות כלל את כוללים
 - - - - הערה



 

 מקט תיאור מקט
 יחידת

 מידה

 כמות

 אומדן

' יח מחיר

 לא) מוצע

 (מ"מע כולל

 תקופת

 השירות

 המאושרת

 רשות י"ע

 המים

 (בשנים)

 אופן לגבי פירוט

 ההחלפה

 את לסמן יש)

 החלופה

 (המתאימה

 המפורטות והדרישות הנדרשות

 . המכרז במסמכי

 כוללים זה בפרק טים"המק כלל

 כיול9חדש מד והתקנת פירוק

 רשות לדרישות בהתאם, המד

 המים

 לא זה בפרק המוצעים המחירים

 בפרק הנקובים המחירים על יעלו

 שהוצע ההנחה אחוז בניכוי 10

 מד קוטר לכל, הקבלן י"ע

 .בהתאמה

   05,111 מים מד ¾"  קוטר מ"קר מים מד החלפת 10.191

 כיול □

       במד החלפה□ 

 חדש מים     

10.101 
 מ"לקר מים מד והתקנת הספקת

 " 0 קוטר
   0,111 מים מד

 כיול □

       במד החלפה□ 

 חדש מים     

10.141 
 מ"לקר מים מד והתקנת הספקת

 " 0½ קוטר
   09,111 מים מד

 כיול □

       במד החלפה□ 

 חדש מים     



 

 מקט תיאור מקט
 יחידת

 מידה

 כמות

 אומדן

' יח מחיר

 לא) מוצע

 (מ"מע כולל

 תקופת

 השירות

 המאושרת

 רשות י"ע

 המים

 (בשנים)

 אופן לגבי פירוט

 ההחלפה

 את לסמן יש)

 החלופה

 (המתאימה

10.151 
 מ"לקר מים מד והתקנת הספקת

 " 9 קוטר
   5,111 מים מד

 כיול □

       במד החלפה□ 

 חדש מים     

10.161 
 מ"לקר מים מד והתקנת הספקת

 " 0 קוטר
   0,111 מים מד

 כיול □

       במד החלפה□ 

 חדש מים     

10.171 
 מ"לקר מים מד והתקנת הספקת

 " 4 קוטר
   0,111 מים מד

 כיול □

       במד החלפה□ 

 חדש מים     

10.121 
 מ"לקר מים מד והתקנת הספקת

 " 6 קוטר
   911 מים מד

 כיול □

       במד החלפה□ 

 חדש מים     

10.121 
 מ"לקר מים מד והתקנת הספקת

 "2 קוטר
   011 מים מד

 כיול □

       במד החלפה□ 

 חדש מים     

10.011 

 זה בפרק טים"המק עלויות כלל

 למפורט בהתאם אחריות כוללים

 .המכרז במסמכי

 - - - - הערה

 

  



 

 

 .למכרז( 9')א בחלק 0.4 בסעיף המופיעה הטבלה את מחליפה הטבלה

 מעודכנת LCC טבלת

 

 רכיב
' יח

 מידה

 כמות

(q) 

' יח הקמת עלות

 לאחר מחירון לפי

 הנחה

 מד פירוק כולל)

 (10 פרק)( ישן

(u) 

 עלות

' יח החלפת

 פירוק כולל)

 מד והתקנת

 לאחר9חדש

 פרק)( כיול

19) 

(v) 

 כמות

 ב החלפות

 שנים 09

(y) 

 לשורה כ"סה

 בהתאם

 לנוסחא

 :הבאה

q*[u+(v*y)]  

     02,111 'יח ¾" מ"קר מדי והתקנת הספקת עלות

     9,111 'יח "0½ מ"קר מדי והתקנת הספקת עלות

     511 'יח "9 מ"קר מדי והתקנת הספקת עלות

     951 'יח "0 מדי והתקנת הספקת עלות

     051 'יח "4 מדי והתקנת הספקת עלות

 ניהול למערכת שנתית אחזקה עלות

 מ"הקר מדי

  0   09 שנה

 RF רכזות והתקנת הספקת עלות

 התקופה במהלך יוחלפו או9ו שיותקנו

     51 'יח

  שנים 09 בת למערכת חיים אורך עלות חישוב כ"סה

 


