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 07/2021מס'   קורא קול/הצעות   לקבלת פנייה

 

 

לקריאה מרחוק    פירוק ועבודות נלוות של מדי המיםהחלפה, אספקה, התקנה,  פרוייקט פיילוט לל

 מי קרית גת בע"מ לתאגיד )קר"מ( בטכנולוגיות תקשורת פתוחה 

 

 

 ונספחיהם, הסכם ההתקשרות ונספחיו וטופס ההצעה  הפרויקטתנאי  

 

 

 המועד האחרון להגשת הצעות: 

 12:00שעה   21.12.2021יום 

 

במשרדי התאגיד,  של ועדת המכרזים בתיבת ההצעות 

 קרית גת  5/1ברחוב שדרות לכיש  
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 הגדרות: .1

 קריית גת בע"מתאגיד מי  –"המזמין" .א

 .קול קוראשמשתתף/מגיש הצעה במסגרת המי  –ספק" מציע/ "משתתף/ .ב

 . קול קוראהמשתתף אשר הוכרז כזוכה ב –"זכיין"  .ג

 המים.-המשתמש במד –"צרכן"  .ד

כפי   תאגיד מי ק.גתבאספקת והתקנת מדי מים מסוג קריאה מרחוק )קר"מ(   -"הפרויקט"  .ה

 . קול קוראשיוגדר בעתיד ומתן שירות בקשר למדי המים בהתאם להוראות ה

 למעקב ופיקוח אחר התקדמות ורמת הביצוע. תאגידההממונה מטעם  –"מפקח המערכת"  .ו

 . קריית גת –המקום  .ז

קול וביצוע כל הפעולות והעבודות בהתאם לתכולת ה קול קוראקיום תנאי ה –העבודות"  "ביצוע  .ח

 ם הטכניים להלן.ולמפרטיקורא 

 איזור או חלק מוגדר מתוך המערכת.  –"חלק או חלקים מהעבודות"  .ט

 חשבון המים של הצרכן.  –"חשבון אישי"  .י

( או ללא חלקים נעים,   (voltmanאו מהירותי multi-jet)  מכשיר מטיפוס רב סילוני ) –מים -מד .יא

 צינור.שאושר על ידי רשות המים למדידה וסיכום של כמויות מים הזורמות ב

מתקן צנרת בבנייני מגורים משותפים בו ממוקמים מספר מדי מים פרטיים של   –"חנוכייה"  .יב

 דיירי הבניין. 

מים, שידור המידע, קליטת המידע, עיבוד המידע, העברת  -מערכת שלמה לקריאת מדי –"קר"מ"  . יג

 ודה. המידע לתוכנת הניהול הרלוונטית, שידור חוזר אל יחידת קצה של הגדרות ונקודות עב

סוג מערכת הקר"מ המוצעת: מכלול המדידה במדי המים, יחידת הקצה, התקשורת, שרתי   .יד

 זהקול קורא המערכת ותוכנת הניהול, המוצעים ב

החלק המאפשר את קריאת מונה המים, שידור המידע וקבלת הגדרות   –"יק"צ" )יחידת קצה(  .טו

 ושאלתות.

לגוף  מד המים, בהרכבה או בחיבור  יחידת קצה המחוברת למד מים מחוץ  –"יק"צ חיצוני"  .טז

 באמצעות חיווט.

יעודית למד המים  ,: יחידת קצה המחוברת למד המים באמצעות תופסן יעודי  clip onחיבור  .יז

 המוצע  

  מד מים הכולל את היק"צ בגוף מד המים ללא תוספות או הרכבות חיצוניות –"מונה אחוד"  . יח

 . )ללא כבילה חיצונית(

מערכת הכוללת את תוכנת הניהול , שרתים וכל תוכנה אחרת הנדרשת   –"מערכת הניהול"  .יט

 להפעלת מערכת הקר"מ בכללותה.

 התקן המאפשר העברת נתוני מד המים ליק"צ חיצוני.  –"פלט חשמלי"  .כ

יחידת המגבירה את עוצמת האות המשודר מהיק"צ או אל היק"צ לשם  –( Repeater"ממסר" ) .כא

 ומהיחידה המרכזית.העברת האות אל 

 יחידת קליטה ושידור בין  היק"צ או הממסר ומרכז הבקרה.  –"יחידה מרכזית"  .כב

מערך מחשוב האחראי על הפעלת המערכת, משדר אל היק"צ והקולט את    -"מערך  הניהול"   .כג

 הנתונים מציגם ומעבדם. 

 תוכנת ניהול הנתונים והתקשורת במרכז הבקרה. –"תוכנת ניהול"  .כד

 (. 1953-תו תקן רשמי ממכון התקנים הישראלי כהגדרתו בחוק התקנים, התשי"ג  –"תו תקן"  .כה
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התקופה שממועד התקנת מד מים ועד המועד בו על  החברה להחליף את מד   –"תקופת השירות"  .כו

ובהתאם לכללי  1988 –המים או לכיילו  לפי הוראות תקנות מדידת מים )מדי מים(, התשמ"ח 

 ו/או כל הוראת שתהיה. 2016-עה(, התשע"ו מים()הוראת ש–מדידת מים )מדי

. פרטי הפרוטוקול פרוטוקול תקשורת סטנדרטיתקשורת הכוללת מערכת  -" פתוחה תקשורת" .כז

גלויים וזמינים. השינויים בפרוטוקול מתנהלים על יד אירגון או מכון תקנים אשר החברות בו 

מאפשר לציוד של ספקים לשתף פעולה ללא פתוחים לציבור. הפרוטוקול  שלווהפרוטוקולים 

 . ממשקים קניינייםחומרה או בצורך ב

 מבנה רשומת תקשורת המוגדר לפרוטוקול הפתוח  -"מבנה סטנדרטי לרשומת תקשורת"  .כח

התאמות או תוספות למבנה הסטנדרטי שבוצעו על ידי הספק   -"התאמות לרשומת תקשורת"   .כט

 המציע 

 כללי  .2

לאספקת והתקנת מערכת ומדי מים לפרויקט פיילוט לקבל הצעות  תמבקש מזמינהה 2.1

  2"ועד    1/2" ים שבין בקטרבשיטת תקשורת פתוחה. מדי המים לקריאה מרחוק )קר"מ( 

באמצעות   "2הפרויקט יכלול חיבור מדי גדולים מ במפרט זה.בהתאם לדרישות המוגדרות 

 .מסגרת הפרויקט הנוכחי ע"י המציעיחידות קצה שיסופקו ב

הפיילוט לבחון את יכולות מערכות הפועלות על בסיס תקשורת פתוחה, בהשוואה  מטרת 2.2

המקובלות כיום, ולשמש כבסיס להגדרת דרישות לפרויקט  יעודיותלטכנולוגיות תקשורת 

 .גת קרית"מ עתידית לעיר  קרמערכת 

המצ"ב )המחירים קבועים ואין להגיש הצעה   קבועה, על פי אומדן התאגידהפיילוט  תעלו 2.3

של ההצעה על פי ההגדרה  . בחירת הזוכים לפיילוט תתבצע על פי הדירוג הטכניכספית(

 . 8 -בנספח ט 

כי מדובר בהתקשרות בפטור ממכרז והתקשרות זו הינה מוגבלת לסך כולל של   יצויין

 הזכיינים שייבחרו.  ₪2 כולל מע"מ ל  200,000

 )המכסה את רוב רשת המים(  תקשורת ראשיתפיתרון היברידי של מערכת ניתן להציע  2.4

בהם רמת הקליטה  במוקדים טכנולוגיית תקשורת פתוחה ומשלבת תקשורת אחרת ב

בהם המציע רואה ייתרון לשילוב   , כגון בניינים גבוהים,בפתרונות נקודתייםעיקר ובנמוכה  

 . מערכות 2

מערכות משני ספקים שונים ובמהלכו    2  תבחרנהפרויקט הפיילוט    במסגרת 2.5

מערכת  תבדקנה כל  של  הטכנית  הטכני  הרמה  במפרט  כמוגדר  יכולות   וכן, 

 : כדלקמן האחרת  מערכתה עם  שילוב

  בפרוטוקולשילוב מדי מים של המציע האחר תוך שימוש האפשרות לתיבחן   -

 . הנבחנת  המערכת  של התקשורת

 . המערכות  2 בין נתונים  וייצוא ייבוא   וייבחן ניהול מערכת תותקן -
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 . מדי מים בקטרים השונים 150 כ  כל מערכת תכלול 2.6

  מנהל פרויקט מטעמה ,החברהתבצע מול  יהפיילוט ובחינת הביצועים והיכולות פרויקט  2.7

 .ויועצים על פי בחירתה

ובמפרט הטכני, תקפים  קול קורא כל הדרישות והנהלים המוגדרים להלן במסמכי ה 2.8

 .כיום או יתקנו בעתיד המותקנות מדידת המים למערכות  

 ויוענק ציון ביצוע. בסיום הפיילוט יופק מסמך סיכום לכל משתתף   2.9

 . נתוני הפיילוט והלקחים ישמשו בסיס למכרז עתידי למערכת קר"מ עירונית 2.10

 בחירת הזוכה  .3

לרמה הטכנית של    בהתייחס מכרזיםתבוצע עפ"י החלטת ועדת ים הזוכים המציע   2בחירת  3.1

ה, כמפורט במסמכי  בהתאם להצע  לתפקוד הצפוי של המערכתלהקמה והמערכת המוצעת 

 .הקול קורא

 : קול קורא פנייה לקבלת הצעות/אי סף להשתתפות בנת .4

מציעים, העומדים בכל תנאי הסף המפורטים להלן והמפורטים   בפרויקטרשאים להשתתף 

נדרשים  הנתונים הזהות מלאה בין חייבת להיות , יודגש כי במצטברעצמו, קול קורא  במסמך 

 זה.במסמך  וצעת ע"י המציע בתנאי הסף לנתוני המערכת המ

  3. להוכחת עמידתו בתנאי סף זה יצרף המציע  למערכת הניהול ממשק בשפה העברית 4.1

 דוחות שונים, כולל תפריטים  2צילומי מסך של דפי מערכת: דף ראשי ודפי 

מציע המנהל פנקסי חשבונות כדין בהתאם לפקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף,   4.2

אישור יש לצרף . 1975-ל"זבהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התש 1957-התשל"ו 

 כדין. 

ב )א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים,  2כהגדרתו בסעיף   -המציע או בעל זיקה אל המציע  4.3

, ביותר  לקול קורא זה, לא הורשע בפסק דין חלוט, עד למועד הגשת הצעתו  1976 -התשל"ו  

וגנים(, משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים ה

  1987  –(, או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז "חוק עובדים זרים")להלן:  1991  –התשנ"א 

, ואם הורשע 2002באוקטובר    31(, אשר נעברו אחרי יום "חוק שכר מינימום")"להלן: 

במועד הגשת הצעתו חלפה שנה אחת לפחות ממועד  – ביותר משתי עבירות כאמור לעיל 

ומאומת   תצהיר חתום באמצעותהוכחת התקיימות תנאי סף זה  ההרשעה האחרונה.  אופן

 . ע"י עו"ד

נדרש   – מציע שהינו אישיות משפטית אחת אשר הינו תאגיד רשום ומאוגד כדין בישראל 4.4

 אישור לצרף 

 שור יא נדרש לצרף   – ע"י גורם מוסמך  ISO 9001:2015המציע בעל מערכת איכות מאושרת  4.5
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מערכת התקשורת   או בעלים של הנו יצרן משנה מטעמו,, או קבלן אישור לפיו המציע  4.6

אישור מאת יצרן מערכת התקשורת והניהול/מדי המים  לחילופיןוהניהול/מדי המים או 

המעיד כי המציע הנו נציג מוסמך של היצרן בישראל. יש לצרף אישור עבור מערכת  

 התקשורת והניהול ועבור מדי המים בנפרד. 

ובכתב  כמוגדר במפרט הטכני זהבמסמך ב המוגדריםדי המים  סוגי מ  כלאת   הצעה כוללתה 4.7

  ובה 1-ט  נתונים הטכניים שבנספחיש לצרף את רשימת ה לכל סוגבלבד  מד אחד . הכמויות

  לא ניתן להציע יובהר כי .בכל טור וכולל כל נתונימכל סוג רשום מד מים אחד בלבד 

 .לספק בפיילוט זה המציע חלופות אלא את מד המים שבכוונת 

  א.33ף  מטעם רשות המים לכל מדי המים, כמוגדר בסעיתקף אישור דגם למדי המים יהיה   4.8

יש לצרף את טבלת אישורי הדגם במהדורתה  - .1988-לכללי מדידת מים )מדי מים(, תשמ"ח

דגם, הקוטר הספיקה  )כולל הדגשת ה כל קטגוריה נדרשת מודגשכשמד אחד בהאחרונה 

 .ויחס המדידה בצורה ברורה( 

ברשות המציע מבדקה ובית מלאכה הפועלים על פי כללי מדידת מים )מדי מים(, התשמ"ח   4.9

"( וניתן עבורה רישיון בר תוקף במועד הגשת ההצעה, כמשמעותו  הכללים)להלן: " 1988 –

מבדקה ובית מלאכה העונים לתנאים בכללים, או לחילופין, יש למציע הסכם בתוקף עם 

צוני  חי אישור תקף מהרשות להסמכת מעבדות ובמידה ומדובר בספק יש לצרף   – שלעיל.

 ף אישור התקשרות תקף.יש לצר
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 ביטוח  .5

 : ביטוחי המציעים 5.1

תשומת לב המציעים מופנית לדרישות החברה לקיום ביטוחים על ידי המציע שיזכה   5.1.1

" )להלן:  "הביטוחדרישות  במכרז  הנדרשים"/או  "הביטוחים  ו/או  הוראות  " 

 ", בהתאמה(.הביטוח

השירותים 5.1.2 כאמור    נותן  הביטוח  בדרישות  לעמוד  יידרש  זה    4.10בסעיף  הזוכה 

המציעים"   במסמך  "ביטוחי  המפורטים  לתנאים  ובהתאם  לרבות  ולהלן,  לעיל 

   20תת סעיף  ח' "אחריות וביטוח",  סעיף  "(,  החוזה)להלן: "  ההתקשרות"   בחוזה 

ידי  " על  השירותיםביטוח  ובנספחים   נותן  קיום    (1)   א'"  אישור  נספח  לחוזה 

לחוזה "הצהרת    (2)   א'נספח  "( ו   נותן השירותיםאישור ביטוחי  ביטוחים )להלן: "

 ."(הצהרת פטור מאחריות פטור מאחריות לנזקים" )להלן: "

מב 5.1.3 לידיעת  להביא  מתחייב  ההצעה  הביטוח  מגיש  והוראות  דרישות  את  טחיו 

במלואן   והחוזה  המכרז  מסמכי  לפי  העבודות  מהות  ואת  ולהלן  לעיל  המפורטות 

הביטוחים   כל  את  עבורו  לערוך  התחייבות  ממבטחיו  קיבל  כי  בזאת  ומצהיר 

 . הנדרשים כמפורט לעיל ולהלן

י  ולהפקיד ביד   הפניהמגיש ההצעה מתחייב לבצע את הביטוחים הנדרשים במסמכי   5.1.4

 :החברה לא יאוחר ממועד תחילת מתן השירותים וכתנאי לתחילתן, את

כשהוא חתום כדין  "  נותן השירותים"אישור ביטוחי    לחוזה (  1)  א'נספח   ( א)

 .י נותן השירותיםעל ידי מבטח 

", חתומה כדין  הצהרת הקבלן פטור מאחריות לנזקיםלחוזה "  (2)  א'נספח   ( ב)

 . נותן השירותיםעל ידי 

ביטוחי   5.1.5 אישור  להמצאת  השירותים,בנוסף  כאמור,  1)  א')נספח    נותן  החתום   ))

השירותיםמתחייב   )להלן:    נותן  מהחברה  בכתב  דרישה  לקבלת  בכפוף  כי 

לקבל העתקים מפוליסות הביטוח במלואן או בחלקן, במקרה של גילוי    "הדרישה"(

ברה לבחון את  נסיבות העלולות להביא לתביעה בפוליסות ו/או על מנת לאפשר לח

ימים ממועד קבלת הדרישה    14קיום תנאי הביטוח שבהסכם, ימציא הקבלן בתוך  

מוסכם בזה כי  העתקים מפוליסות הביטוח הנדרשות )להלן: "מסמכי הביטוח"(,  

נותן שירותים   ימציא לחברה את חלקי הפוליסות המתייחסים להתקשרות נשוא  

הביטוח"(  בלבד    זו  פניה "מסמכי  מסחריים  )להלן:  נתונים  שייחשפו  ומבלי 

 .  וז פניהמסווגים שאינם רלוונטיים לעבודות נשוא 

מובהר בזאת במפורש כי כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת   5.1.6

. לאחר הגשת ההצעה לא  הפנייה פניה להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך במסמכי  

 . ישות הביטוחתתקבלנה הסתייגויות להוראות הביטוח ו/או לדר 
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מובהר בזאת במפורש כי ככל שייערכו שינויים ו/או תועלינה הסתייגויות ביחס לאילו   5.1.7

מהוראות הביטוח ו/או דרישות הביטוח ו/או לאיזה ממסמכי הביטוח שנמסרו על  

שצורף   הנוסח  הינו  המחייב  והנוסח  מהן  תתעלם  החברה  שירותים,  נותן  ידי 

 . ונספחיהם החוזה , הפניהלמסמכי  

ן הסר ספק מובהר בזה, כי במקרה של אי המצאת העתקים מקוריים של נספח  למע 5.1.8

,  ( הצהרה על מתן פטור מאחריות2)   א'נספח    (, לרבות (1)  א'ספח  נאישור הביטוח ) 

חתומה כדין על ידי המציע, החברה תהייה רשאית למנוע ממנו את מועד תחילת  

 מתן השירותים בשל אי הצגת המסמכים החתומים כנדרש.

בסעיף  בנ 5.1.9 מהאמור  לגרוע  ומבלי  אי    5.1.8וסף  של  במקרה  כי  בזה,  מובהר  לעיל, 

לעיל, תהא החברה רשאית לראות    5.1.8המצאת מסמכי הביטוח, כאמור בסעיף  

שירותים ( כמי שהפר את החוזה ו/או לבטל את זכייתו של המציע  הבמציע )נותן  

 שירותים ( במכרז. ה)נותן  

אין  5.1.10 ההצעות  הגשת  בשלב  כי  ידי    יודגש  על  ייחתמו  הביטוח  מסמכי  כי  דרישה 

, המהווים אישור והצהרת המציע כי  אלא בחתימה וחותמת של המציעהמבטחים  

עם   מטעמובדק  ביטוח  התנאים    אנשי  הנוסח,  לגבי  הסתייגות  כל  להם  ואין 

 .והכיסויים הביטוחיים הנדרשים
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 ותהליך בדיקת ההצעות  הגשת הצעות .6

מעטפה הכוללת את כלל הפרטים הטכניים  עד המועד האחרון להגשת הצעות כל מציע יגיש   6.1

בדגש על מילוי הטבלאות   והמסמכים הנדרשים לעמידה בתנאי הסף של המערכת המוצעת 

י סרוק של כל המסמכים  לובנוסף נדרש להגיש העתק דיגיטהמצורף  בגיליון אקסל

 . ב"דיסק און קי"

 סמכים מאתר התאגיד. ניתן להוריד את כל המ            

 ועמידה בתנאי הסף.ההצעה  בשלב ראשון ייבדקו מסמכי   6.2

שעברו את תנאי הסף  ניקוד האיכות למציעים.  הצעות שעמדו בתנאי הסףבדיקה טכנית ל 6.3

 . 6- ייקבע בהתאם לטבלה ט

לועדת ליועצים המקצועיים ו בדיקת תוכנת הניהול המוצעת תתבצע על ידי הדגמה ומצגת  6.4

 .9-טבהתאם לנספח  הבדיקה של התאגי

 .פיילוטההגבוה ביותר ייבחרו לבצוע  המשוקלל ןהציוההצעות בעלות  שתי 6.5

   ותזוכ ותבדיקת ההצעות ובחירת הצע .7

משוקלל של  ציון ה תתבסס על הבדיקה ועדת בות הזוכ  ות ההצע  2בחירת בנפרד.  תיבחן כל הצעה 

 : , בהתאם לחלוקה הבאהות מרכיבי ההצע

 משקל סעיף  מס.

A  50%   6 -ט בהתאם לטבלה   טכני: ניקוד 

B 
  והתרשמות כללית מהחברהבחינת מערכת הניהול על ידי נציגי התאגיד 

 9-טבהתאם לקריטריונים בנספח 
50% 

 

 ובחירת ספק המערכת  ההצעותבדיקת   תהליך .8

 בדיקת תנאי הסף.   8.1

 בדיקת תכולת כל המסמכים הנדרשים ברשימת תנאי הסף. 8.1.1

 . הצעה שלא תעמוד בתנאי הסף תיפסל ללא בחינת ההצעות הטכנית 8.1.2

   :בדיקת ההצעה הטכנית 8.2

על   הבדיקה ותובא לאישור ועדת תאגיד  הבדיקה תתבצע על ידי הועדה המקצועית ויועץ ה  8.3

 להלן. פי השלבים הבאים וכמוגדר  
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-   בהתאם לטבלת התכונות והנקודות בנספח ט ניקודבדיקת המפרטים הטכניים ו     8.3.1

ערכים, וניקוד לכל ערך. בבחינת ההצעות, בכל תכונה    מוגדריםלכל תכונה  6

הטכני    הניקודיוענק ניקוד בהתאם לערך המוצע. סה"כ הנקודות מהווה את 

  A העלהצ

  ידי  על הניהול   תוכנת  תפקודהדגמת באמצעות  בחינת מערכת הניהול תתבצע  8.3.2

   נציג המציע יבצע את הפעולות המוגדרות במפרט הבדיקה  .בפרויקט חי המציע

על פי    יעניק ציון תאגידלמפרט הטכני. כל בודק מטעם ה 9 –נספח ט ב

"י צוות  נתן ע יהיה הציון הממוצע שי  B. הציון הסופי התרשמותו, לכל פעולה

   .70הבודקים. ציון מעבר מינמאלי 

 קביעת ציון ההצעה לפי הנוסחה: 8.4

T = 50.  * A + 0.5 * B  

הכנת מסמך מסכם הכולל את נתוני כל ההצעות וכל פרטי ציוניהן, כולל המלצה על  סיכום:  8.5

 הבדיקה בחירת ועדת ו  הבדיקה והגשתו לועדת   יםנבחר יםספק

   הבהרות ושינויים  .9

, עד לא יאוחר מיום  בקובץ וורד פתוח לעריכה ניתן להפנות שאלות הבהרה בכתב לחברה   9.1

 . gat.co.il-Yehudit@mei   וזאת באמצעות דוא"ל : 12:00בשעה   11.202192.

דעתה הבלעדי, תענה  )עד המועד האחרון להגשת הצעות לפניה ( החברה, על פי שיקול  9.2

לשאלות הבהרה של המשתתפים בפניה שיתקבלו במשרדיה בכתב כאמור לעיל.  אי קבלת  

 תשובות מצד החברה לא יהווה עילה להארכת מועד להגשת ההצעות.  

נים להכניס שינויים ותיקו -פניהמועד האחרון להגשת הצעות לעד ה - החברה רשאית 9.3

 , ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. הפניהבמסמכי 

תשובות והבהרות לשאלות שהופנו לחברה בכתב,  וכן כל שינוי ו/או תיקון שתכניס החברה   9.4

שיפנה אל החברה וכן יפורסמו באתר  במסמכי הפניה, ישלחו בכתב בדוא"ל לכל מי 

 .   האינטרנט של החברה

שניתנו בכתב ע"י החברה כאמור לעיל יחייבו את  אך ורק תשובות, הבהרות ועדכונים  9.5

החברה, הם ייחשבו לכל דבר ועניין כחלק מתנאי הפניה והצעת המציע, והם יצורפו על ידי  

 המציע להצעתו, כשהם חתומים וממולאים, ככל הנדרש. 

 הערות .10

את הזכות שלא למסור לביצוע את העבודות אף לא לאחד מהמציעים,    ושומר לעצמ  תאגידה 

גשת ההצעות ולמציעים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד  המכל סיבה שהיא, לרבות לאחר  

 בשל כך.  תאגידה

 התאגיד יהיה רשא לפנות לקבלת השלמות ו/או אסמכתאות כלשהן לפי שקול דעתו הבלעדי.  

mailto:Yehudit@mei-gat.co.il
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 מפרט טכני 

   כללי .11

לקבל הצעות לאספקת והתקנת מערכת ומדי מים לקריאה מרחוק   תמבקש המזמינה 11.1

 .  2ועד "  1/2" ים שבין )קר"מ( בקטר

 ה מיום סיום ההתקנה. שנ  1לתקופה של  כפיילוטבתחילה מערכת הקר"מ תותקן  11.2

  10וחיבור עוד  קול קוראמדי מים מכל הקטרים המוגדרים במסגרת ה 150המערכת תכלול   11.3

 מדי מים קיימים באמצעות יחידות קצה חיצוניות. 

 מדי המים יותקנו בכל רחבי העיר בנקודות צריכה שונות, ובכלל זה: 11.4

 בתים צמודי קרקע  –

 מבני מגורים כולל מדי מים ראשיים ומדי מים משניים  -

רים, מבני  נקודות מדידה בהן צפויים קשיי קליטה, כגון: מרתפים, מקומות סגובדיקת   -

 בטון. 

 מבני ציבור ושטחי גינון ציבורי  -

-   

שילוב מדי  אפשרות וכן  6-טבחינת המערכת תכלול בדיקת הרמה הטכנית כמוגדר בנספח  11.5

 מים של ספק אחר ויבוא/ייצוא נתונים ממערכת הניהול למערכת אחרת 

 תכולת המערכת  .12

 אשר תסופק תכלול את המרכיבים להלן:  מערכת הקר"מ

 . "המים מדי"דרישות  בסעיף קטרים המוגדרים יות ובכמומדי מים ב 12.1

 . התקנת ותחזוקת מדי המים לאורך תקופת ההסכם 12.2

המבוססת על פרוקול   מערכת תקשורת שלמה, שידור וקליטה בין מד המים למרכז הבקרה 12.3

 .  תקשורת פתוחה

ומערכת  תוכנה לעיבוד, ניתוח והצגת הנתוניםנים, בסיסי נתושרת, כולל מערכת ניהול,  12.4

 . אבטחת מידע

 ים למערכות חיצוניות:ממשק 12.5

 למערכת הגבייה   -
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 .תאגידהמערכת המידע הגיאוגרפית של ל -

 מערכת ניהול קר"מ אחרת ל -

 ואו מערכות תפעול אחרות  SCADA -אפשרות לממשק ל -

 . המוצעת המערכת במחיר כלולה ועלותם מהמערכת חלק יהוו  הממשקים כל -

 הפרויקט משימות  .13

מערכת קריאה מרחוק למדי המים לצריכה ברשת המים שבאחריות    בחינתמטרת הפרויקט היא 

 : , משימות הפרויקט הןהעובדת בטכנולוגיה של תקשורת פתוחה חברהה

 אספקת כל מרכיבי המערכת כמוגדר בסעיף  "תכולת המערכת".  13.1

 התקנת פרויקט פילוט  13.2

המים הקיימים על פי המוגדר במפרט הטכני כולל החלפת אביזרים  החלפת מדי  13.2.1

 . פגומים

חיבור מדי מים ראשיים קיימים באמצעות יחידת קצה חיצונית, על פי שיקול   13.2.2

 החברה ובפרט חיבור מדי מים בחיבורי מקורות 

 ייבוא וייצוא נתונים ממערכת הניהול  13.2.3

ך המחשוב הנדרש  מערלמדי המים ואביזרים נילווים ומערכת ניהול התקנת  13.2.4

 ובאתר הספק.  חברהבמשרדי ה

 תקופת הפרויקט. בתחזוקת  מערכת ומדי המים  13.2.5

 כולל תמיכה טכנית בשלבים הראשונים. חברההדרכת והכשרת צוות ה 13.2.6

 תקופת הפרויקט ושלבי ביצוע .14

חודש ותקופת בדיקה   1תקנת פיילוט במשך ה, כולל י לוחחודש 7 הינה הפרוייקט  תקופת  14.1

 .   נוספת לתקופה  הביצוע. לחברה שמורה האופציה להאריך את תקופת חודשים 6של 

ועד לתום    ההתקנהמתום תקופת המפרט בהתאם לדרישות תחזוקת המערכת ותפעולה   14.2

 . ההתקשרותתקופת 

 דרישות מדי המים  .15

 . 2"עד   1/2" בקטרים מדי מים נדרשים  15.1

ומעלה   2" -חיבור מדי מים ראשיים קיימים מסוג וולטמן או אולטראסוני בקטרים מ  15.2

 באמצעות יחידת קצה חיצונית.

   .כשרות צומת/הלפרין לפחות, וסוגי נדרשת הצעה למדי מים בכל הקטרים 15.3
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 סוגי הכשרות, רגילה ומחמירה  2 - ייתרון למציע מדי מים ב

להציע פתרון למקומות בהם נדרשת כשרות  בפיילוט יידרש בכל מקרה מציע שיזכה 

 חודשים ממועד תחילת הפיילוט   6ך  מדים בעלי כשרות כזו בתוולהתקין ולספק   מחמירה

 . המים יסומנו ע"פ הנדרש בתקנים והתקנות מדיכל  15.4

ם  למדי המי באישורי הדגם של רשות המיםכמוגדר  תקופת השירות של מדי המים 15.5

   .המוצעים

יהיה סגור הרמטית ויעמוד בדרישות אטימה לפי דרגת   REGISTER – מנגנון הסכימה  15.6

 . IP 68אטימות  

כל מדי המים יהיו מדים "יבשים". ללא כל קשר מכני בין מערכת המדידה לחלק הרטוב    15.7

 של מד המים. 

התצוגה של מד ניתן יהיה לבצע קריאה של מד המים באופן ויזואלי באמצעות מנגנון   15.8

   המים. מנגנון התצוגה יהיה מכני או דיגיטלי.

למדי המים  שיסופקו במסגרת הפרויקט נדרש אישור כשרות רגילה, מטעם מכון טכנולוגי   15.9

 להלכה, צומת או הלפרין. 

 מדי המים ל דגם אישורי  .16

  .א33ף  מטעם רשות המים לכל מדי המים, כמוגדר בסעיתקף אישור דגם למדי המים יהיה   16.1

 . 1988-לי מדידת מים )מדי מים(, תשמ"חלכל

במלואם בשם מד המים, שם הדגם והמספר הקטולוגי למדי   ו מדי המים המוצעים יתאימ  16.2

 ., ולא בוצע בהם כל שינוי לאחר קבלת האישוראישור הדגםהמים המאושרים במסמכי  

, עותק תיק מוצראישור תקינה למדי המים כולל בהתאם לשיקול החברה ניתן יהיה לבקש  16.3

 קבלת אישור התקן.לזהה לזה שהוגש  

אישור דגם, על פי התקנות  ומדי המים שיסופקו במהלך הפרויקט יהיו בעלי אישורי תקינה  16.4

 החברה רשאית לדרוש הצגת מסמכי אישור תקינה תקפים בכל עת  התקפות בכל עת.

מהתנאים  המים חדל לקיים איזה -יודיע למנהלי הפרויקט, בלא דיחוי, אם דגם מדהמציע   16.5

ידוע  ככל שיחולו שינויים ללא   בתקופת הפרויקט. הדגם יהנדרשים על פי התקנים ואישור

 השינוי. המזמין, ישא המציע בכל העלויות הנגזרות מ

 מערכת התקשורתדרישות  .17

ובכלל זה פתוחה מתוקננת המתבססת על פרוטוקול תקשורת המידע יועבר בתקשורת   17.1

LoraWAN  או - וNB-IoT,  'ובתנאי שלטכנולוגיה המוצעת, אישור הפעלה בישראל.  ,וכו 
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ניתן יהיה לשלב תקשורת אחרת בנקודות מסויימות ברשת, בהן קיימת בעיית קליטה או   17.2

המציע רואה ייתרון לפתרון משולב, ובלבד שרת התקשורת הראשית מבוססת על פרוטוקול  

 פתוח. 

 . ולמרכיבי המערכתנדרש אישור משרד התקשורת לתשתית התקשורת   17.3

 .באישור המפקח  – התקנת ציוד תקשורת במידה ותידרש  17.4

 כוללת פרוטוקול מתוקנן פתוח.  17.5

 ובפרט  2  –על הקבלן להציג מידע על מערכת התקשורת המוצעת כנדרש בטבלה ט  

המערכת האחרת במערכת הניהול של  של המציע לשילוב נתוני    APIתאור מבנה רשומות של    – 

 . המציע

 קר"מ אחרות למערכת הניהול של המציע לקליטת נתוני מערכות  API - ות לתאור דריש  – 

תאור פרוטוקול תשדורות בתשתית התקשורת המוצעת, כך שספק אחר יוכל לשדר דרך תווך    – 

המיועדת   האחר,  הספק  של  קצה  יחידת  באמצעות  שלו,  מים  מדי  נתוני  המוצע,  התקשורת 

 לפרוטוקול המוצע. 

 אבטחת מידע  .18

למניעת חדירות לרשת, איסוף   'י הגנה ואבטחה על הרשת האלחוטיתע באמצינקוט   הקבלן

 וחבלה במידע. אבטחת המידע תכלול מרכיבים  ל:  

 תווך אלחוטי מראוטר למערכת יהיה מוצפן הצפנה תקנית. 18.1

שרתים מול הרשת של  ( ובנוסף אותנטיקצייתHTTPS, TLSיש להפעיל הצפנה גנרית ) 18.2

 מבצע פיילוט. 

  של בנוהל להנחיות בהתאם ותווך  תוכנה, תקשורת תשתית הכוללת  מערכת יתכנן   המציע 18.3

-הנוהל המעודכן לאבטחת מערכות מחשוב חיוניות בספקי המים והביוב  רשות המים "

 ניתן לקבל את הנוהל לפי דרישה.    ."10.18

וימלא אחר ההנחיות   זה במסמךבגדרות המויילמד את כל צרכי אבטחת המידע   המציע 18.4

, "נספח א' הגנה סייבר על מערכות המחשוב של הרשת העסקיתבנספח א' של הנוהל "

 בתוך הנוהל.  31 עמוד

האחרונה ומוגדרים בצורה מאובטחת    יוודא שכל פרטי הציוד מעודכנים לקושחה  המציע 18.5

 . התקשורת לפי הדרישות המחמירות של משרד

הקבלן נדרש לביצוע מיפוי של מערכת וביצוע סקר סיכונים ע"י חברה מאושרת ובהתאם  18.6

 של רשות המים. להנחיות 
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במערכת הספק, יהיה שרת פיזי נפרד. חיבור מרחוק   קר"מ )שרת תפעולי(  שרת ניהול 18.7

  התחברות נוהלובהתאם ל"  שווה ערך או VPNעל בסיס  חומת אש  לשרת יתבצע דרך  

. רשת שרת " של רשות המים )הנוהל מצורף במסמך נפרד מנוהל כללי של הרשות(מרחוק

. ניתן להשתמש בחומרת חומת האש (NTP)הניהול הקר"מ תכלול  שרת שעון חומרתי 

 כשרת שעון. 

 . תאגידה  כלל החיבורים המאובטחים יהיו מוגדרים לפי דרישות 18.8

, לקריאה בלבד תאגידשרת מערכת הצפייה  אשר ישמש כספק מידע ללקוחות ומשתמשי ה 18.9

ציונליות מלאה של תוכנת הניהול, למעט כתיבה קיותקן במערכות הספק, ויאפשר פונ

 לשרת הניהול.    

העברת המידע בין השרת התפעולי לשרת הצפייה יתבצע על בסיס סינכרון מסדי הנתונים   18.10

. הסנכרון בין השרתים יתבצע בזמן אמת המזמינהוסנכרונים אחרים לפי דרישות הספק ו

ויסנכרן את מכלול השינויים שבוצעו במערכת הצפייה. למען הסר ספק, מערכת הצפייה  

 . יתתהווה שיכפול של המערכת התפעול

(  EPRחומת האש במערכת ניהול הקר"מ, תאפשר חיבור מאובטח למערכת הגבייה )כיום  18.11

 לצרכים תפעוליים שוטפים.  המזמינה ומי מטעמםולעובדי 

 ניהול שוטף של השרתים: 18.12

מהזמן לשנה,   99.9%תפעולי ו/או צפייה ו/או המערכת,  -זמינות שרתי הניהול   'א

 .תאגיד ה  ממנכ"ל למעט מקרים בהם יינתן אישור מיוחד 

 7 -כמוגדר בנספח ט  פיצוי מוסכם מראשבמידה ולא עמדו בדרישת הזמינות יוגדר  'ב

חזוקה  תיעוד המערכת יכלול נהלי טיפול במקרים הבאים: תקלה, חזרה לשיגרה, ת 'ג

 AS -שוטפת וגיבויים. כמו כן, ספרי הפעלה, קבצי הגדרות, סיסמאות, קושחות ו

MADE  .של מערכת התקשורת והשרתים 

 אש -חומת  18.13

המערכת תוגדר כך שכל חיבור אשר נידרש, יהיה בעל חוק מוגדר ועם סינון ברמת   18.13.1

 (. Layer 7האפליקציה )

, ללא הפרעות   IPSת כל התקשורת הרשת יהיו מנותרות באופן קבוע עם סריק  18.13.2

 לעבודה התקינה של הרשת. 

בכל זמן האחריות והשירות, הקבלן ידאג לחידוש הרישום לאחריות ועדכונים   18.13.3

 מייצרן החומרה. 

האש אשר תאפשר גישה מינימאלית  - המערכת תאפשר כניסה מרחוק דרך חומת 18.13.4

 לשירותים הנדרשים 

 3 –על המציע לספק נתוני מערכת אבטחת מידע כנדרש בטבלה ט 
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 "צ( יק)   יחידות הקצה דרישות .19

בכל יחידת קצה יהיו לפחות ההתראות הבאות: מגנוט, היפוך, הטיה, זרימה הפוכה, ניסיון   19.1

 הרגולטורע"י  שתדרשכל התראה אחרת  וכןפירוק, חבלה בתא היבש, שבירת זכוכית 

 . כדין הרלוונטי 

    ברגיסטר: דיגיטלית או מכנית.  המונהיאת תצוגת קר 19.2

במדי מים עם תצוגה מכנית, שגיאת דיווח מקסימלית, כלומר הפרש מקסימלי בין מנגנון   19.3

 . 1%התצוגה המותקן במד המים לדיווח במערכת הקר"מ  של  

לתקופה של   תתבצע שמירת נתונים היסטוריים )לוג( של קריאות שעתיות המים  במד 19.4

 . ימים 7לפחות 

הגדרת שעות    .מים מדהיק"צ תעביר נתונים באופן שיאפשר ניתוח צריכות לילה בכל  19.5

 . 03:00, שעת סיום 01:00. לדוגמא: שעת התחלה הלילה במערכת תוגדר כפרמטר

 .  IP68 רמת אטימות 19.6

 שרת המערכת   .20

 .  הקבלןשרת המערכת ותוכנת הניהול יותקנו וינוהלו באתר   20.1

 ה לנתונים לגורמים מורשים תעשה דרך חיבור מאובטח.הגיש  20.2

, מספר ההתקנות ייקבע על  תאגידבבמידה ונדרשת התקנת תוכנה במחשבי המשתמשים   20.3

 . המזמיןידי 

גישה דרך האינטרנט לנתוני מדי המים לצרכני המים עפ"י מספר צרכן תוך בצוע   תתאפשר 20.4

הגנות מתאימות. לכל צרכן תהיה גישה לנתוני מד המים שלו בלבד. בבתים משותפים עם 

מד מים ראשי תתאפשר גישה לנציג המבנה לנתוני מד המים הראשי ולנתוני הצריכה 

 . המשותפת 

פתוחה באינטרנט תעשה דרך שרת נפרד הכולל את כל נתונים וללא  הגישה הציבורית אשר  20.5

אפשרות ניהול ושליטה על רשת המונים, דרך מערכת העברת נתונים חד כיוונית עם הפרדה  

 פיזית. 

 הניהול  תוכנת .21

 המשתמש  ממשק 21.1

 דרישות ממשק המשתמש מתוכנת הניהול מוגדרות להלן: 

 תפריטים  21.1.1

 .תהיה בשפה העבריתהמערכת  -
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  או בצידי עמוד התצוגה של תתבצע באמצעות תפריטים: בראש עמוד  ערכתלמהגישה   -

ובו תפריט המערכת המאפשר גישה לאפשרויות השונות, וכן   Tool Barהמערכת יוצג 

 יוצגו איקונים לגישה מהירה לפונקציות שונות.  

האפשרויות  בעת בחירת אחת האפשרויות יוצגו תפריטי משנה או אייקונים להצגת  -

. לדוגמא, בבחירת  על פי פרמטרים לכל דו"ח וכן האפשרויות לסינון המידע השונות

האפשרות "דוחות", תוצג רשימת דוחות קיימים במערכת, לדוגמא: מונים, צרכנים,  

לכל דו"ח ניתן יהיה לסנן לדוגמא לפי אזור, לפי סוג   .קריאות, נכסים, חיובים וכו' 

  .י אחרצרכן, או כל פרמטר רלוונט

 תצוגת טבלאות נתונים  21.1.2

כללי : בכל טבלה יוצג שם הטבלה, נתוני הבחירה וכותרת ובה רשימת השדות. ניתן   -

יהיה לעלות ולרדת ברשימת הנתונים המוצגת בעמוד הנוכחי ולדפדף בין העמודים,  

 .במידה והטבלה מכילה יותר מעמוד אחד

שימת שדות בסיסית כברירת נתונים בטבלה: לכל דו"ח/טבלת נתונים, תוגדר ר  שדות -

 . מחדל. כל משתמש יוכל לשנות את הטבלה על ידי הוספת או הסרת שדות

קישוריות: בתצוגה טבלאית המציגה רשימת נתונים, בראש כל רשומה, יוצג קישור   -

(Link)  .המאפשר הרחבת המידע של אותה רשומה , 

נתונים לפי שדה נבחר  מיון נתונים: בכל רשימה טבלאית, ניתן יהיה לבצע  מיון של ה -

 .בשני הכיוונים: יורד או עולה

ונים: בכל רשימה טבלאית, ניתן יהיה לבצע  מיון של הנתונים לפי שדה וערך  סינון נת  -

 . נבחר

או   EXCELהדפסה וייצוא: ניתן יהיה לייצא כל טבלת נתונים לקובץ חצוני בפורמט  -

CSV ולהדפיס את נתוני הטבלה . 

, נתוני צרכנים ונתוני צריכה לפי חתכי  מיםנתוני מדי   מערכת התוכנה תציג דוחות  21.1.3

תתאפשר   לתצוגת הדוחות בפורמט טבלאי או גרפיזמן בטבלאות ובגרפים. 

בחירה של מועדים קבועים: היום, השבוע, החודש, השנה או לחילופין ניתן יהיה  

לבחור טווח זמן תוך אפשרות לבחירת זמן התחלת הדו"ח וזמן הסיום. בנוסף,  

ן יהיה לבחור ברמת הפירוט של הנתונים: שעתיים )במדיה ומוצע(, יומיים,  נית

 חודשיים ושנתיים. 

תצוגה גרפית של נתונים תתאפשר על ידי בחירת הנתונים וטווח הזמן לתצוגה.   21.1.4

 בעת תצוגת הגרף ניתן יהיה: 

 . נתוניםלהוסיף או להסיר  -

 . לשנות את טווח הזמן -

 . הנתוניםלעבור לתצוגה טבלאית של   -

 המערכת דוחות 21.2
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 :בתוכנת הניהול יוצגו לפחות הדוחות הבאים 21.2.1

 דו"ח מונים   -

 דו"ח צרכנים  -

 דו"ח צריכה  -

 דו"ח פחת מים -

 דו"ח התראות   -

 כל הקריאות או לפי מס' פעמים ביום  –ברמות פירוט שונות  דו"ח קריאות מונים -

 דו"ח החלפות מונים  -

 דו"ח התקנות מונים  -

 דו"ח קריאות לחיוב  -

 דו"ח התקשורת יציג נתונים כדלקמן: שורת יומי:דו"ח תק  21.2.2

 רמת כיסוי: % המונים שנתוניהם התקבלו במלואם בתקופת הדו"ח  -

 רשימת מונים בתקלת תקשורת בחתך זמן.  -

י המים והביוב ובהם: מונים  תאגידתקופתיים כנדרש על פי כללי  תקשורת  דוחות 21.2.3

 . , פילוג צריכותמד מיםשלא נקראו, גיול מונים, מצבי 

ניתן יהיה לבצע קליטת נתוני קריאות ידניות על ידי מסופונים או בקידוד, בכל עת   21.2.4

 או במקרי תקלה בקליטת נתונים דרך מערכת התקשורת. 

 ה מוגדרים.  המערכת תייצר הודעות למפעילי המערכת ולצרכני המים במקרי תקל  21.3

צרכנים פרטיים, תעשייה,   -ניתן יהיה להגדיר קבוצות מונים על פי סוג משתמש, לדוגמא 21.4

 . מסחר, ולהפיק דוחות צריכה לפי הסיווגים הנ"ל 

מבנה הירארכי: ניתן יהיה להגדיר מבנה הירארכי של קבוצות מוני מים ולבצע מאזן מים   21.5

 ללו, לפחות את הרמות הבאות: האב למונים הבנים. סוגי קבוצות יכ מד מיםבין 

ראשי, ומונים ראשיים שבאזור,   מד מיםכ  (DMA)לאזור מדידה  –אזורי  מד מים −

 כבנים. 

 ראשי לבניין ומונים דירתיים.  מד מים −

ומונים בנים    –תעשייה , מסחר , מוסדות ציבור  –ראשי לסוג בניין אחר  מד מים −

 המותקנים באותו בניין. 

 הראשי לבנים ברמה יומית לפחות.  מד מיםניתן יהיה לעשות מאזן מים בין ה −

ראשי לאזור הספקה ומונים ראשיים לצרכנים, כאשר מונים ראשיים   מד מים −

קיימים מונים בנים או מדי מים יחידים   לצרכנים כוללים כל מד מים ראשי שתחתיו

 בנקודות מדידה.   
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המייצא מים לאזור שכן, לצורך ביצוע מאזן מים    מד מיםבאזור מדידה ניתן יהיה להגדיר  21.6

לאזורים השכנים. בעת ביצוע מאזן מים/דו"ח פחת בתוכנת הניהול, יש להחסיר את הכמות  

 . המיוצאת, מכמות המים הנכנסת לאזור

ת: המערכת תנהל רמות הרשאה שונות לגישה לנתוני המערכת. לפחות לרמות  ניהול הרשאו 21.7

 הבאות: 

 Super User -מנהל המערכת -
 מהנדס הפעלה  -

 מפעיל  -
 צרכן -

 אחר -

 התוכנה תכלול מערכת להפקת וניהול התראות.   21.8

התראות המערכת תכלולנה לפחות את רשימת ההתראות להלן: דליפה, צריכה   21.8.1

צור, חבלה, סוללה חלשה, נתק )במד מים לא  חריגה, זרימה הפוכה, מד מים ע

 .וכל דרישה רגולטורית נוספת אחוד(, מגנט, תקלה בתקשורת

 . 4  – בנספח מס' ט על ידי המציע תאור ההתראות ומנגנון הפקת ההתראות למילוי 21.8.2

   תצוגה גיאוגרפית במערכת הניהול של הקר"מ 21.9

, דמוי מערכת  המציע יספק מודול להצגת נתוני קר"מ על גבי תצוגה גיאוגרפית 21.9.1

 הכוללת את היכולות הבאות:  (GISמידע גיאוגרפית )

 . התצוגה הגיאוגרפית תהיה דינמית ותכלול חבילת מידע ובה לפחות שמות רחובות 21.9.2

ובתוך כך להציג כמות גדולה/ קטנה   –התצוגה תאפשר ביצוע זום פנימה/החוצה  21.9.3

ותר של מונים בטריטוריה הנבחרת )המערכת תתמוך בהצגה/הסתרה של  י

 . נקודות על בסיס רזולוציית התצוגה(

 יוצג מצב מדי המים: תקין/לא תקין בסמלים ובצבע מתאים. 21.9.4

תתאפשר תצוגה גרפית של אזורי מדידה ונתונים כללים של כל אזור: אומדן   21.9.5

, סה"כ צריכת המים  כמותי ובאחוזים של הפחת, סה"כ הספקת המים לאזור

 באזור.  

המערכת תאפשר הגדרת פוליגונים )איזורים צבועים( לסימון אזורים ושליפת   21.9.6

 . נתוני המונים באזור 

בודד או איזור   מד מיםהמערכת תאפשר הצגת מידע כמותי לכל נקודה נבחרת ) 21.9.7

 פחת( 

 .או איזור פחת מים מד מיםהמערכת תאפשר קבלת דוחות היסטוריים בדקירת  21.9.8

וכן את קווי  המערכת תאפשר קליטת נתוני צמתים ומתקנים חשובים ברשת המים  21.9.9

לבסיס הנתונים של המונים והצגתם כשכבה בתצוגה  של המזמין  המים

 . הגיאוגרפית 
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 למערכת הגבייה   ממשק 21.10

ו/או כל תוכנה     תאגידה ת הגביה של ותנהל התקשרות עם מערכ  מערכת הקר"מ 21.10.1

   .תאגידהדרך חיבור מאובטח שיוגדר ע"י   תאגידהאחרת בשימוש 

המערכת תכלול ממשק יעודי לצורך העברת הנתונים המתקבלים מהיק"צ אל   21.10.2

 מערכת הגביה העירונית.

את   דתאגיה שלהגבייה נתוני קריאות מונים: מערכת הקר"מ תעביר למערכת   21.10.3

מערכת הגבייה. תיתכן העברת נתון צרכן   תמונים, על פי פנייהנתוני קריאות  

בודד או קבוצת צרכנים. רשומת הנתונים לכל צרכן תכלול את השדות הבאים: 

 מספר מד, קריאה, תאריך, קוד שגיאה 

קובץ פרטי האב, יעודכן במערכת הגבייה ויועבר לקר"מ, על בסיס שינויים.   21.10.4

ערכת הקר"מ  אחת ליום. באחריות מ FTP -תעביר קובץ ב , הגבייה  מערכת

 ולבצע עדכון בסיס הנתונים שלה.  (web service)למשוך את הקובץ בשירות רשת 

לתכנת  נתוני קריאות לחיוב צרכנים, של כל הצרכנים יועברו ממערכת הקר"מ  21.10.5

או לכל תקופה אחרת שיקבע  ים. יעל פי דרישה, ולפחות אחת לחדש הגבייה

 בפורמט ועל פי נוהל מוגדר.   המנהל, 

י מים: עדכון נתוני מדי מים שהוחלפו יתבצע אחת ליום. מערכת  החלפת מונ  21.10.6

הכולל את נתוני כרטיס המים ונתוני   FTPקובץ  הגבייההקר"מ תעביר למערכת 

 ההחלפה בשירות רשת.  

, במידה  יועברו ממערכת הקר"מ ליומן אירועים במפרט זההתראות המוגדרות  21.10.7

הטיפול בהתראות יימשך   במערכת הגבייה באמצעות שירות רשת מתאים. וקיים,

דרך מערכת הגבייה. ההתראות יישמרו תכנת הניהול של מערכת הקר"מ, לפרק  

 זמן מודר ולאחר מכן תמחקנה מבסיס הנתונים. 

הגדרת קבוצות / עצי נתונים תתבצע במערכת הגבייה. מבנה הנתונים יועבר   21.10.8

 לקר"מ. קובץ שינויים יועבר מדי יום בפורמט שיוגדר. 

ת ובכלל זה דוחות והתראות יטופלו במערכת הקר"מ. נתונים אלו  ניתוח התקשור 21.10.9

 לא יועברו למערכת הגבייה.  

דוחות והתראות על מערכת המחשוב ומנגנונים פנימיים של מערכת הקר"מ לא   21.10.10

 יועברו למערכת הגבייה.  

ניתן יהיה לבצע תשאול יזום של נתוני הקריאה במד המים ממערכת הגבייה   21.10.11

 בזמן אמיתי. 

ניהול של מערכת הקר"מ תבצע עיבוד נתונים, הפקת דוחות כמוגדר על  תוכנת ה 21.10.12

 ידי ספק המערכת, כך שבכל זמן ניתן יהיה להתעדכן דרכה בנתוני המערכת.  
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נתוני מדי מים שייקראו באופן ידני, או באמצעות מסופון, או בכל שיטה אחרת,   21.10.13

לל כל סיווגי  יועברו על ידי הספק וייקלטו במערכת הגביה ובמערכת הקר"מ, כו

)יודגש   הקריאה, ויעובדו באופן זהה לשאר נתוני הקריאות, בשתי המערכות

ידנית / אחרת שלא באמצעות מערכת התקשורת  בבירור כי בוצעה קריאה 

 . פתוחהה

 הפקת חשבונות תתבצע במערכת הגבייה.  21.10.14

   -  הגיאוגרפית  המידע   למערכת ממשק 21.11

המכיל נקודות מיקום של מדי המים   GISבאחריות הספק להעביר קובץ  21.11.1

של מיקום המד )רשת ישראל    X\Yשהותקנו וכן רשימה א"נ של קוארדינטות  

 . מ' 2. דיוק נדרש חדשה(

 :תאגידשל ה GISהמציע יספק כלי לייצוא נתונים בזמן אמת למערכת ה   21.11.2

בכל המקומות   –בקר"מ   ע הקמה ומיקום של קובץ מדי המיםהמציע יבצ 21.11.3

ציע יתחייב לספק  המ .גם אם ביצוע ההתקנה הפיזית בוצע ע"י אחריםשיותקנו 

web service  לפי דרישות ספק הGIS   אשר יכיל מידע אודות קריאות, כמויות

מחושבות, החלפות מונים, התראות ומאזני מים. הממשק יאפשר גישה לכל  

 המידעים בבסיס המידע של תכנת הניהול בהתאם למספר הנכס. 

 באופן שוטף על פי מספר הנכס   GIS -נתוני התראות יועברו למערכת ה  21.11.4

   GIS  - ם לפניות מערכת המערכת הקר"מ תעביר נתוני צריכות מים, בהתא  21.11.5

 . לטווח זמן המוגדר על ידי תאריך ושעת התחלה ותאריך ושעת סיום

, ויכיל מידע  תאגידהמציע יספק במידת הצורך קבצים במבנה שיוגדר ע"י ה   21.11.6

מוגדרת,   FTPאודות כמויות וקריאות בחתכים שונים. הקבצים יופצו לכתובת 

לספריה אחרת ברשת   , אותאגידומאובטחת בסיסמא אשר תסופק ע"י ה

. התזמון יתבצע על בסיס מחזוריות זמן קבועה  תאגידהפנימית של ה

 . )יום/שבוע/חודש/דו חודשי וכדומה(

 חיצונית למערכת ניהול  ממשק  21.12

ובמידה ובפרויקט זה יזכה  ,  )נוסף/אחר( העיר ברחביבמקרה של פרוייקט קר"מ עתידי לפריסה 

 למערכת הניהול של המערכת שתיבחר.  הפעלת ממשק   תדרש, ספק אחר

שיאפשר גישה לקבלת    Web serviceתספק ממשק על בסיס  חיצוניתמערכת ה 21.12.1

 נתוני המערכת: 

קריאות מדים, התראות, נתוני צרכן, נתוני מד וכל נתון אחר השמור בבסיס   21.12.2

. בנוסף יועברו טבלאות המערכת ופרוטוקולי מידע  מידעהנתונים של מערכת ה 

 רלוונטיים.    

ממשק זה ישמש להעברת נתונים למערכות נוספות של הלקוח אשר יתפקדו לצד   21.12.3

 , תחזוקה וכו'( BI, GIS)כגון: גבייה,  הניהול של מערכת צד ג'מערכת 
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 . את אופן פעולת הממשק שברשותו להדגיםעל המציע  21.12.4

 אתר צרכנים  .22

 ,קבלת מידעהאינטרנט לשם אתר צרכנים פשר גישה לצרכני המערכת דרך אמע' קר"מ ת  22.1

 . ומסרוניםדואר אלקטרוני  הודעות 

 האתר יעמוד בדרישות שהוגדרו באמות המידה של רשות המים  22.2

 והתראות שישלחו לצרכנים יוגדרו על ידי החברה הודעות  מכתבים, תוכן  22.3

 . זיהוי מיםלפי מס'  PDF מכתבים שיישלחו ישמרו בפורמט 22.4

 . רישום ראשונישימוש באתר על ידי הצרכנים יתאפשר לאחר  22.5

 . הצרכן יוכל לעדכן את פרטיו האישיים ופרטי ההתקשרות אתו 22.6

 .הצרכן יוכל להגדיר סיסמא לכניסה למערכת 22.7

 .שם משתמש וסיסמא –בכל כניסה יידרש המשתמש לבצע הזדהות  22.8

 באתר יוצגו: 22.9

 וחי זמן על פי בקשת המשתמש פרטי צריכת מים יומית וחודשית בטו   22.9.1

 הודעות לצרכן  22.9.2

 התראות   22.9.3

 . תאגידהצרכן יוכל להעביר פניות ושאלות ל 22.10

 . השרות לצרכנים לא כרוך בתשלום נוסף 22.1

 תאגיד אפליקציה בסלולר לצרכני ה .23

אפשר גישה לצרכני המערכת תתכלול אפליקציה למכשירי סלולר )סמאטפון(  מע' קר"מ  23.1

  .ומסרוניםדואר אלקטרוני ות הודע ,קבלת מידעדרך האינטרנט לשם 

 . דרישות האפליקציה זהות לדרישות המוגדרות לאתר הצרכנים 23.2

 . ניתן יהיה להוריד את האפליקציה למכשירי הסמארטפון השונים , ללא תשלום 23.3

 .  כרוך בתשלום נוסףיהיה השרות לצרכנים לא   23.4
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 בדיקת תוכנת מערכת הניהול  .24

בהתאם הצגת המערכת והדגמת פעולות המערכת בדיקת תוכנת הניהול תתבצע על ידי  24.1

( של נציגי המציע עם  וירטואלית)פיזית או . הבדיקה תתבצע על ידי פגישה המפרטלהגדרות 

למפרט הטכני. כל בודק מטעם    9 –בהתאם לנספח ט   הבדיקה. מפרט  תאגידנציגי ה

ה הציון הממוצע שינתן ע"י צוות הבודקים. ציון מעבר  יעניק ציון. הציון הסופי יהי  תאגידה

 .70 מינמאלי

 .  בהתאמה לנדרש במפרט זה, טבלאות וגרפים, תצוגה ותפקוד של תפריטי המערכת 24.2

 לנדרש במפרט זה בדיקת רשימת דוחות קיימים במערכת בהתאמה  24.3

 מערכת במשך פרויקט הפיילוט בדיקות  .25

 .הפיילוט תיבחנה תכונות המערכת הבאות במסגרת פרוייקט 25.1

בדיקת רמת התקשורת: מס' מדי מים משדרים, מספר תקלות תקשורת, משך תקלות  25.2

 תקשורת במדים בודדים ובאזור

 בדיקת רמת כיסוי התקשורת:  25.3

חישוב רמת הכיסוי יתבצע על ידי חלוקת מספר התשדורות שהתקבלו כל יום לכלל מדי   25.3.1.1

פלה של מספר מדי המים המותקנים במספר התשדורות המים המותקנים, מחולק במכ

 .   2 – ליום למד, עליה התחייב הקבלן בהצעתו בנספח ט 

 להלן נוסחת החישוב:  25.3.1.2

 

𝐶𝐿 = 𝑁𝑟 ÷ (𝑁𝑀 × 𝑁𝑇𝐷) 

 כאשר:

CL  -  רמת התקשורת 

Nr   -  מספר התשדורות שהתקבלו ביום ברמת המערכת 

NM –  מספר מדי המים המתוקנים במערכת 

NTD  -  מספר התשדורות ליום על פי התחייבות הקבלן 

 דיווח אירועים בהתפרצות: 25.4

 יוגדרו אירועים אשר יחייבו שידור התראה בשידור מתפרץ מיחידות הקצה לשרת המערכת. −

 דקות.  15זמן קליטת התראה בשרת המערכת מרגע האירוע לא יעלה על    −

 שאילתות  -תשאול יזום  25.5

יזום משרת המערכת לקבלת נתוני הקריאה במד המים, נכון לרגע ביצוע  יכולת לבצע תשאול   −

 התשאול.  

 לתשאול יזום. תגובה זמן  −
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 צריכת אנרגיה ואמדו אורך חיי הסוללה.  25.5.1

יכולת לבצוע עדכונים שונים של תוכנה/התראות/פרמטרים בתקשורת מהשרת   25.5.2

 ליחידת הקצה 

 ספים כגון: מדידת לחץ, שליטה על מגופים. יישומי בקרה נו  יכולת לשלב 25.5.3

 .בדיקת יחס מספר שדורים ליום לאורך חיי הסוללה 25.6

   .יכולת לשלוח לוג של נתונים בכל שידור או לפי צורך 25.7

 .בדיקת רמת קריאות מדי המים בהשוואה לתקופה קודמת ולתקופה זהה בשנה קודמת 25.8

 .שורתבדיקת תכיפות וכמות תקלות במדי המים ובציוד מערכת התק 25.9

 .בדיקת עדכון והשלמת נתונים במקרים של תקלת תקשורת למד 25.10

 .בדיקת נוהל קריאות לחיוב צרכנים  25.11

 בדיקת תוכנת הניהול:  25.12

 .בדיקת דוחות מערכת הניהול, כנדרש במפרט זה 25.12.1

 .תאגידבדיקת ממשק למערכת הגבייה ונהלי עבודה מול מחלקת הגבייה ב 25.12.2

והודעות בהתאם לאמות המידה של רשות  בדיקת חישובי ודוחות צריכות חריגות  25.12.3

 המים. 

בדיקת חישובי ודוחות צריכות משותפות והתראות במקרה של חריגות   25.12.4

 מהנורמה, בהתאם להגדרות באמות המידה של רשות המים.

 :  ת של מדי מיםומדגמי  ות בדיק 25.13

מים  מדגלת רמת הדיוק ו על ידי התאגיד בדיקתתבצענה במהלך הפיילוט ובסיומו  25.13.1

 ם.של מדי מי

 ספיקות על פי הטבלה הבאה: 7  –הבדיקה תתבצע ל  25.13.2

 7 6 5 4 3 2 1 בדיקה 

 Qstart Q1 Q2 Q1+.25*(Q3-Q1) Q1+.5*(Q3-Q1) Q1+.75*(Q3-Q1) Q4 ספיקה

 

 על ידי התאגיד  וייקבע  מיםגודל המדג 25.13.3

 הבדיקות תיקבע על ידי התאגיד לביצוע  בחירת המבדקה  25.13.4

 עלות הבדיקות על חשבון התאגיד  25.13.5

 מרמת השירות  , מאיכות ההתקנה וכנת הניהולו, מת שביעות רצון מהמערכת 25.13.6
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 התקנת מערכת האיסוף, התקשורת והמידע  .26

 במידה ותידרש הקמת מערכת תקשורת מלאה או חלקית 

כל העבודות הכלולות בהתקנת מערכת האיסוף, כלומר יחידות הקצה המקושרות למד המים  

יביה, ומערכת הניהול הראשית, הכוללת את תוכנות  לא אחוד(, התקשורת על כל מרכ מד מים)ל

 , יבוצעו על ידי הספק ניהול הנתונים וניהול התקשורת למוני המים

 התקנת אביזרים מיוחדים כגון ממסרים או רכזות, בהתאם לצרכי המערכת  26.1

 איתור נקודות ההתקנה יבוצע על ידי הקבלן.   26.2

הממסר,  סוג הממסר, מיקומו,   תכנית מפורטת של מערכת הקשר, ובה פירוט כל נקודות 26.3

 אופן ההתקנה ומיגונה תימסר למפקח לאישור.

 . הספקהשגת כל האישורים הנדרשים להתקנה ולביצוע העבודות על ידי  26.4

 . למונים לא אחודים, כל מערכות שידור/קליטה יותקנו בצורה שתמנע פגיעה  ונזק מכוון 26.5

   .ורותכל הכבלים )חוטים(, במידה וידרשו, יוסתרו מתחת לצינ 26.6

 . כבל בודד העובר על קירות מבנים יוגן בצינור מתאים 26.7

 .בתוואי בו למעלה משלושה כבלים תותקן תעלה פלאסטית 26.8

חציבה בקירות המבנה תתבצע באישור המפקח בלבד. יש לסתום את החציבה בסיום  26.9

 העבודה. 

 . יש להתקין שילוט קבוע בכל אביזרי התקשורת 26.10

 התקנת המערכת תתבצע בהתאם לתכנית עבודה מאושרת על ידי המפקח.  26.11

   -קושחות ו הכולל ספרי הפעלה, קיבצי הגדרות, סיסמאות,   ספק המערכת יספק תיעוד   26.12

AS MADE   .של מערכת התקשורת עם תום ההתקנה 

 התקנת מונים תתבצע בתקופות שבין קריאות לגבייה, באישור המפקח.  26.13

מתחייב הקבלן לשלם  10-סכם באחת ההפרות המנויות בטבלה טבכל מקרה הפרה של הה 26.14

 . למזמין פיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסכומים הנקובים שם

 התקנת יחידות קצה חיצוניות .27

עמידה בפני  ו קשיחה  ומעלה 2" התקנת יחידת קצה תהיה חיצונית למדי המים מקוטר  27.1

 פגיעות מכאניות ולוונדליזם. 

 . תתבצע בצורה קלה ומהירה קצה/משדרהחלפת יח'   27.2

 .תאפשר צפייה נוחה בתצוגת מד המיםתותקן כך שתהחיצונית  יחידת הקצה 27.3

ו/או דיגיטאלי בהתאם לדרישות    באופן אנלוגייחידת הקצה החיצונית תחובר למד המים  27.4

 . המזמין ולסוג האביזר אליו יחובר
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ובמערכת הניהול בהתאם לדרישות  יחידת הקצה תשולב באופן מלא במערכת התקשורת   27.5

 . המפרט הטכני

בבסיס נתוני מערכת הקר"מ ובתצוגת מערכת הניהול, יוגדר ויוצג סוג יחידת הקצה ואפן   27.6

 .החיבור

 שירות אחריות ותחזוקת המערכת  .28

ולאחריה, עד תום   ההתקנהתקופת החל מתחילת העבודה, במהלך   תחזוקת המערכת 28.1

 . לה במחירי היחידהוכלו תקופת הפרויקט באחריות הקבלן

כל הציוד שבמערכת התקשורת ומערך  ופעילות תקינה של    לקבלן אחריות לתחזוקת 28.2

 המחשוב במרכז. 

 על תקלות במדי מים והטיפול הנדרש  תאגידהקבלן יודיע ל 28.3

ו/או במידע על   את כל התקלות במערכת האיסוף ו/או בהתקשורת  על חשבונו   יתקן  הקבלן 28.4

חשבונו. במידת הצורך, יוחלף הציוד התקול בציוד חדש. כתקלה תחשב, הפסקת פעילות או  

תפקוד לא תקין באביזר כתוצאה מבלאי שוטף, פגעי טבע או כל אירוע אחר שאינו חבלה  

 על ידי אדם. 

  הספקטיפול במערך התקשורת, במקרה של שבר כתוצאה מחבלה על ידי אדם יבוצע על ידי   28.5

 . תאגידעל חשבון ה

 התקנת אביזר חדש במקרה של גניבה באחריות הקבלן ועל חשבון הקבלן.   28.6

שעות מרגע   24טיפול, התקנה או החלפה במקרים של תקלה, חבלה או גניבה יתבצע בתוך  28.7

 ש"ח למד מים ליום.   300על חריגה בלוח הזמנים,  פיצוי מוסכם מראשזיהוי הארוע. 

מים, התקנת מד המים החליפי תתבצע על פי הנהלים  במקרה בו נדרשת החלפת מד  28.8

 .במפרט זההמוגדרים 

  השירות יכלול תמיכה ושילוב במערכת הקר"מ של כל מד מים שהוחלף, מכל סיבה שהיא 28.9

 תאגיד על פי דיווחי ה

תקלת קריאה במועד  של בכל מקרה של מדי המים בצוע קריאה ידנית של מדי המים  28.10

 . קבלןה, תתבצע על ידי הקריאה לחיוב

 .דוחות תקשורת הכוללים רמת כיסוי של המערכת יופקו ויימסרו למפקח אחת לחודש 28.11

 .תשלום וללא תוספת  עדכון גרסאות תוכנת הניהול בהתאם לתהליך הפיתוח של הספק 28.12

 . 5 - ט בנספח טיפול בהתראות המופקות על ידי המערכת יבוצע בהתאם  לרשימה  28.13

  המזמינה תיהיה זכאי  בסעיף הקודםבמקרה של פיגור בטיפול בתקלות המפורטת בטבלה  28.14

שעות עבודה ייחשב  8 -₪ לכל יום פיגור. פיגור של יותר מ 500לקנוס את הקבלן שיעור של  

 כיום פיגור.  
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 תיעוד .29

מסמכים אלו   ובמדיה מגנטית  עותקים3  -יסופקו מסמכי תיעוד לכל מרכיבי המערכת ב 29.1

 ות: יכללו לפח 

 מסמך מבנה המערכת  -

 מדריך למשתמש   -

 ספרות טכנית לאביזרי המערכת: תקשורת ומדי מים.  -

 הדרכה  .30

. מועד ההדרכות  הדרכה אחת לעטבדי החברה ולמנהלים ללא תוספת עלות הקבלן יערוך לפחות

 ההדרכה תעשה לכל המשתמשים לפי רמת המשתמש ולפי היישומים. .חברהייקבע ע"י ה

 מועדי ההדרכה בתאום עם המפקח במהלך או אחרי גמר ההתקנה.  30.1

 משך ההדרכה כנדרש להכשרת הצוות לרמה טובה מאד ואי תלות בקבלן.  30.2

 ההדרכה תכלול הכשרה תיאורטית ומעשית.  30.3

 לרבות מצגות.  חברההההדרכה תכלול העברת חומר ומידע בכל פורמט קיים לידי  30.4

 ההדרכה תכלול שני מרכיבים: 30.5

 הדרכת שימוש בתוכנת הניהול וממשקים למערכת הגבייה 30.5.1

הצוות יתורגל בביצוע הפעלה מלאה של המערכת באופן מעשי. ההדרכה תכלול כל   30.5.2

 רלונטי הנדרש להפעלת המערכת במוגדר על ידי הספק  נושא 

 נהלי ותהליך עבודה  .31

 . תאגידהובתיאום ואישור   הקבלןהפרויקט ינוהל ע"י   31.1

, לפקח אחר התקדמות העבודה ואיכותה, ולאשר את ומטעממנה מפקח פרויקט י  תאגידה  31.2

 עבודות כמוגדר להלן. 

הספק ימסור את מבנה צוות העבודה למפקח תכנית עבודה ותכנית פריסת מרכיבי מערכת    31.3

 . התקשורת לפני תחילת העבודה לאישורו

 התקנת המערכת בכל אזור יבוצע כמפורט להלן:  תהליך  31.4

 .  חברההאזורים להתקנת המערכת יוגדרו על ידי ה 31.4.1

 בכל  אזור:  31.4.2

תכנית התקנה לכל מנה, כולל נקודות להתקנת ציוד התקשורת   חברההקבלן ימסור ל -

 .ולוח זמנים
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ם  להתקנה לכל צרכן, כולל מדי מי וסוגם  ימסור רשימת צרכנים ומוני מיםת  תאגידה -

 ראשיים ומשניים.

 .הקבלן יבצע התקנה למדי המים ולמערכת התקשורת בהתאם לדרישות  -

 . הקבלן יעביר דו"ח יומי הכולל רשימת מדי המים שהותקנו באותו יום -

הקבלן יגיש דו"ח מפורט הכולל: רשימת  או קבוצת מדים, בסיום ההתקנה בכל אזור  -

התקשורת: סוג ומיקום, ומצב מערכת מדי המים ופרטי הצרכנים, פרטי רכיבי מערכת 

 . התקשורת

יוגש דו"ח   באזור מסוים  או קבוצת מדי מים בסיום התקנת המערכת בכל אזור 31.4.3

 . מסכם קבוצתי/אזורי

 שינויים בנקודות התקנה של ציוד מערכת התקשורת יתבצעו באישור המפקח.  31.4.4

 . של מערך התקשורת לאחר סיום העבודה AS-MADEהספק ימסור תכניות  31.4.5

ות תקשורת הכוללים רמת כיסוי של המערכת יופקו ויימסרו למפקח אחת  דוח 31.4.6

 . לחודש

 .דוחות תקלות במדי המים ובמערך התקשורת יופקו וימסרו אחת לחודש למפקח 31.4.7

תתבצע   חברה התקנת מוני מים נוספים, שלא בהתאם לרשימות המופקות על ידי ה 31.4.8

 באישור המפקח.  

 צוות הפרויקט .32

את הרכב צוות הפרויקט, את תפקידם ואת מנהל ויביא לאישור המזמין יפרט    הקבלן  32.1

ט   יש למלא את שמות ותפקידי חברי הצוות בנספח  הפרויקט שאמור להוביל את העבודה.

– 7. 

  ויעבירם  הקבלן יעביר מראש קורות חיים ונסיון של כל העובדים שיעסקו בפרוייקט  32.2

 . תאגידל

ו יהיה הצוות שיבצע את הפרויקט וכל החלפה של מי  המציע מתחייב שהצוות המוצע על יד  32.3

מאנשי הצוות תעשה רק לאחר הודעה על כך בתוספת הסבר להחלפה למנהל הפרויקט 

 וקבלת אישורו להחלפה.  תאגידהמטעם 

 אם תאושר ההחלפה תוגדר תקופת חפיפה שתתאים לצרכים.  32.4

שנים בתחום הקמת מערכות קריאה מרחוק למדי   3של  מנהל הפרויקט יהיה בעל נסיון 32.5

 . זה או יותר קול קורא, בפרוייקטים בגודל דומה לפרויקטים במסגרת מים
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 פירוק החלפה בשטח של מדי מים וביצוע עבודות צנרת רלוונטיותהתקנה,  .33

כללי תאגידי מים וביוב )אמות מידה והוראות בעניין  התקנת מדי המים תתבצע בהתאם ל: 33.1

)להלן:  2011-חברה לתת לצרכניה(, תשע"אעל ה, הטיב והאיכות של השירותים שהרמ

 "(. המידה אמות"

 מפרטים והוראות יצרן מד המים. 33.2

 הנחיות התאגיד. ניתן לקבל מסמך הנחיות בנפרד למסמך זה. 33.3

עבודות ההחלפה וההתקנה הסטנדרטיות כולן כלולות במחיר היחידה של מדי המים   33.4

 . כאמור בכתב הכמויות

חר  או שיידרש להתקין מד מים של ספק א במקומות בהם תדרש עבודת אינסטלציה נוספת 33.5

הן   ,עקב אי התאמת השטח להתקנה הנדרשת או להתקין מד מים ממלאי התאגיד או

 .התאגיד. ניתן לקבלו לפי דרישה למחירון    ישולמו בהתאם
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 מוצעיםנתוני מדי מים   1 -ט  נספח

 2" 1.5" 1"  3/4" 1/2" קוטר  מס' 

1 DN           

           יצרן מד המים 2

           שם המונה  3

           דגם המונה  4

           אורך המונה )מ"מ( 5

           )מק"ש( Q4-ספיקה מכסימלית 6

           )מק"ש(  Q3 -ספיקה נומינלית 7

           )מק"ש( Q2 –ספיקת מעבר  8

           )מק"ש( Q1 -ספיקה מינימלית 9

           )ל/ש(  Qstartספיקת תחילת מדידה  10

           R (Q3/Q1 )יחס  11

           יחס נפח מים לפולס )ל/ש( או אחר 12

           חומר גוף מד המים 13

           תדירות דגימת קריאה 14

           אחוז דיוק מדידה בזרימה לאחור 15

             IPדרוג  אטימות   16

           אישור תקן )שם המכון המאשר( 17

           תוקף אישור הדגם )תאריך(  18

           מכון מאשר  –אישור כשרות  19

           אחוד/אחר )פרט(סוג חיבור תקשורת :  20

           תקופת שירות מאושרת למד המים  21

           אורך חיי הסוללה בנתוני הצעה זו  )שנים( 22

           סוג / פרוטוקול תקשורת לרמה הבאה 23

           תדירות שידור לרמה הבאה  24

           אורך חיי סוללה על פי ההצעה  25
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 נתוני מערכת התקשורת  2 – נספח ט 

  

 פרטים  תקשורת:  סעיף 

 : סוג התקשורת בכל רמות המערכת )פרט(

  

 

 

 : פרוטוקולי תקשורת בכל הרמות )פרט(

 

 

 

   תדרי רדיו בשימוש המערכת 

 לצרף בנפרד  מבנה רשומה בפרוטוקול התקשורת 

 לצרף בנפרד  )במידה ונדרש(  רשימת אישורים לשימוש, להקמת רשתות תקשורת

 לצרף בנפרד  )במידה ונדרש(  פירוט ציוד התקשורת ואישורי משרד התקשורת

 תדירות השידור מיחידת הקצה לשרת המערכת 
 

  תדירות דגימת נתוני קריאות מד המים 

 הגנות להפרעות רדיו ואלקטרומגנטיות 
 

 יש / אין  בהתפרצות מיחידת הקצה  דיווח ארועים

 רשימת ארועים להתפרצות )במידה ויש( 
 

 זמן קליטת התראה בשרת המערכת 
 

 המנגנון הסבר. אפשרות להורדת פרמטרים מהמרכז ליחידת הקצה
 

  הסבר  –תקשורת דו כיוונית 

   זמן קבלת תגובה בשרת המערכת לתשאול יזום 
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 יש / אין  למערכת מד מים תוך שימוש בפרוטוקול מוצע? האם ספק מד מים אחר יכול לחבר 

  האם נדרשת חומרה ייחודית או קניינית לחיבור מד מים למערכת התקשורת? 

 לצרף בנפרד  הסבר כיצד ניתן לחבר מד מים של ספק אחר למערכת התקשורת 

  : פירוט יישומי בקרה נוספים

 לצרף בנפרד  מגנון הסבר – סנכרון שעון בין מדי המים 

  סוג יק"צ חיצוני לחבור מדי מים למערכת הקר"מ 

  מהו טווח השידור של כל יחידת קצה 
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 נספח ט  – 3  

 אבטחת מידע 

 

 פרטים  סעיף 

לוגיות  סקיצה עקרונית המתארת את רכיבי המערכת קישורים והגנות 

 במידה וקיימות 
 לצרף סקיצה והסבר 

תאר את רמת האבטחה של הקישוריות בין מערכת הקר"מ למערכות   

 מידע אחרות ואופן שמירת שלמות הנתונים 
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 4 - נספח ט 

 התראות נתוני 

 

 

 מס'
סוג  

 התראה 

  ההתראה מקו
)מד 

 מים/תוכנה/אחר(

אלגוריתם/שיטת  
 זיהוי 

זמן  
 תגובה 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8     

9     

10         
11     

12     

13     

14     

15     
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 : הוראות טיפול בהתראות ובתקלות באחריות הקבלן  5–נספח ט 

 טיפול בהתראות המופקות על ידי המערכת יבוצע בהתאם  לרשימה להלן: 

 

 זמן תגובה  אחריות  תגובה  התראה 

 נזילה בצנרת הפרטית 
וטלפון    ,SMSהפקת מכתב , , ביקורת באתר

א. בכללי תאגידי מים וביוב  13התאם לסעיף ב
 2011-)אמות מידה לשירות(, תשע"א

 

 קבלן 
 

 שעות  48

 צריכה חריגה 
על פי נוסח   ביקורת באתר והפקת מכתב / טלפון

 התאגיד 
 שעות  24 קבלן 

 זרימה הפוכה 
, החלפת כיוון מד מים, תיעוד,  באתר  ביקורת
 והפקת מכתב ללקוח    תאגידדיווח ל

 שעות  24 קבלן 

 צריכה משותפת חריגה 
,  במידת הצורך , החלפת מד מים באתר  ביקורת

 תאגיד תיעוד ודיווח ל
 שעות  24 קבלן 

 מד מים עצור 
הודעה ללקוח,  , החלפת מד מים,  באתר  ביקורת
 תאגיד ודיווח לתיעוד 

 שעות  24 קבלן 

 חבלה
, החלפת מד מים, תיעוד, דיווח  באתר  ביקורת

 והפקת מכתב ללקוח    תאגידל
 שעות  24 קבלן 

 סוללה חלשה 
 שעות  24 קבלן  החלפה

 נתק )במד לא אחוד( 
 שעות  48 קבלן  תיקון / החלפה 

  שיבוש קריאה על ידי מגנט 
 אחר/

, תיעוד, דיווח  / פתרון לשיבוש ת המגנטהסר
 לתאגיד והפקת מכתב ללקוח 

 שעות  24 קבלן 

 תקלה בתקשורת 
 שעות  48 קבלן  תיקון 
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 6 -ט נספח

 דירוג טכני 

 ניקוד תנאי  ערך סעיף  -דירוג טכני  מס.

   3/4למדי מים בקוטר  "  1
            
500  >=  R 5 

   1למדי המים בקוטר " 2
            
500  >=  R 5 

 2"  -ו 1.5למדי המים בקוטר " 3
            
500  >=  R 5 

4 
נסיון קודם למערכת התקשורת המוצעת בישראל )כמות יחידות 

N) 
            
100  >=  N 5 

5 
קודם למערכת התקשורת המוצעת בעולם )כמות יחידות   נסיון

N) 
      
50,000  >=  N 5 

6 

תקשורת: ספק המערכת אינו נדרש להתקנת מערכת תקשורת 
  בי המערכת הנם בפרוטוקולימיחידות הקצה ושאר רכ 100%)

 10     יש  /  אין הפתוח המוצע( 

7 

  Nבמידה ונדרשת התקנת מערכת תקשורת, מס' ממסרים 
בתחום הפיילוט בכל רחבי העיר )אם לא נדרשת ציון מלא  

 N 5 => 4 בסעיף זה(

 5     יש  /  אין מאפשרת תקשורת דו כיוונית בכל הרמות לרמת יחידת הקצה  8

רמת כיסוי תקשורת מערכתית בהתאם לבדיקה בפועל   9
 בישראליח'  50בהתקנה בת מעל  

98.0% >=  COM 5 

10 99.0% >=  COM 5 

11 
מאפשרת יישומי בקרה נוספים כגון : מדידת לחץ, שליטה על  

 5     כן / לא מגופים

12 
ליום   4שנים )בקצב שידורים של   10אורך חיי סוללה מעל 

 5     כן / לא מינימום(

13 
לגילוי של מבנה מלא של מבנה רשומות   המציע ייסכים

 5     כן / לא התקשורת לספקים אחרים, כולל התאמות שבוצעו על ידו 

14 
מאפשרת שילוב מדי מים / יק"צ של ספקים אחרים ברשת  

 10     כן / לא נדרש לצרף הסבר  -התקשורת המוצעת 

15 
מאפשרת שילוב מערכת תקשורת אחרת וקליטת נתונים בשרת  

 10     כן / לא נדרש לצרף הסבר  -ובתוכנת הניהול 

 10     כן / לא מוצע פתרון למדי מים בשני סוגי הכשרות בכל הקטרים  16

 100       סה"כ  
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7 –נספח ט   

 צוות הפרויקט מטעם המציע 

 

 

 שם תפקיד  מס' טלפון  כתובת מייל  נסיון קודם 
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8 - ט  נספח  

 כתב כמויות 

 תאור סעיף

סה"כ   
כמות  

קול ל
  קורא

מחיר  
יחידה 

לפני  
 מע"מ 

סה"כ לפני   
 מע"מ 

1 

הספקה והתקנה של מדי מים חדשים בעלי אישור כשרות  
הספקה    -צומת או הלפרין / כשרות מהדרין. במידה ונדרש 

והתקנה של מערכת התקשורת בשלמותה כולל יחידות קצה,  
ממסרים ורכזות. הקמת מערכת שרתים, רישיון תוכנת הניהול  

למשך תקופת הפיילוט  כולל ממשקים למערכות חיצוניות  
מידע. הדרכה שדרוגים ותמיכה. תחזוקת מערכת   ואבטחת

ומדי המים, וביצוע קריאות ידניות להשלמת קריאות חסרות  
 לצרכי חיוב הלקוחות,  הכל כמפורט במפרט הטכני.  

   ₪     ₪   יח'

 130 1/2או "  3/4הספקת והתקנת מד מים חדש בקוטר " 1.1
            

400  
           

52,000  

 10 מתוברג  1הספקת והתקנת מד מים חדש בקוטר " 1.2
            

550  
             

5,500  

 5 מתוברג  1.5הספקת והתקנת מד מים חדש בקוטר " 1.3
         

1,250  
             

6,250  

 5 מתוברג  2הספקת והתקנת מד מים חדש בקוטר " 1.4
         

1,750  
             

8,750  

 5 מאוגן 2הספקת והתקנת מד מים חדש בקוטר " 1.5
         

2,500  
           

12,500  

   155 סה"כ  
           
85,000  

     מע"מ  
           
14,450  

     סה"כ כולל מע"מ  
           
99,450  
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9 –נספח ט   

 

מערכת הניהול מפרט בדיקת    

 

 בדיקה מס' 

  -  1ציון )מ

 ( 10עד 

משקל 

)%( 

1 
 10   הצגה כללית של החברה, מדי המים ופרוייקטים קודמים

 4   הצגת תפריטי המערכת ואפשרויות הבחירה 2

 6   הצגת דוח מונים דו"ח מונים   3

     סינון נתונים לפי סוג מד 3.1

     סינון נתונים לפי אזור 3.2

     סינון נתונים לפי קוטר מד  3.3

 8   הצגת דו"ח צרכנים  4

     סינון נתונים לפי סוג צרכן  4.1

     סינון נתונים לפי אזור 4.2

 8   בין תאריכים מוגדרים  -הצגת דו"חות צריכה   5

     דו"ח צריכה כללי  5.1

     דו"ח צריכה למונה  5.2

     דו"ח צריכה לאזור  5.3

     צריכה חריגה דו"ח  5.4

     דו"ח צריכה בשעות הלילה  5.5

 6   הצגת דו"ח פחת מים בתקופה מוגדרת 6

     כללי   6.1

     לפי אזור 6.2

 8   הצגת דו"ח התראות  7

     דו"ח התראות כללי 7.1

     דו"ח התראות לאזור 7.2

     דו"ח התראות לפי סוג התראה 7.3

     זמן דו"ח התראה לפי  7.4

     מצבי התראה ונוהל טיפול בהתראות  7.5

 8   דו"ח קריאות מונים   8

8.1 

הצגת קריאות לפי רמת פירוט: יומית, שעתית או פחות  

 משעה 
    

     סינון נתונים לפי סוג צרכן  8.2

     סינון נתונים לפי אזור 8.3

 8   דו"ח קריאות לחיוב )יש/אין(  9

     כללי   9.1

     קריאות חריגות   9.2

 8   דו"ח תקשורת יומי 10

     דו"ח תקשורת כללי 10.1
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 בדיקה מס' 

  -  1ציון )מ

 ( 10עד 

משקל 

)%( 

     דו"ח תקשורת לאזור 10.2

 4   הצגת הודעות מערכת במקרי תקלה 11

 4   אופן הגדרת קבוצות מונים , הגדרת היררכיה ומאזני מים  12

 4   תצוגה גיאוגרפית במערכת הניהול של הקר"מ  13

    הצגת מיקום מונים באזור 13.1

    תצוגה דינמית של מדי המים בהתאם למצב המד 13.2

    ביצוע בחירה של מדי מים בפוליגון וייצוא רשימת המונים  13.3

 2   קישור מדי לחץ למערכת הניהול 14.0

 8   ממשק למערכת הגבייה  15

    ייצוא קובץ קריאות לחיוב 15.1

    ייצוא קובץ החלפת מונים  15.2

    ייבוא קובץ פרטי אב  15.3

 4   מדי לחץ במערכת הקר"מ. אופן שילוב והצגת קריאות  16
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10  –טבלה ט   
 

דרישות  הפרת של במקרה מוסכם פיצויי  טבלת  

 

 

 הפיצוי ההפרה  ההתחייבות ' מס
 המוסכם 

שעות ממועד  4לא יאוחר מאשר תוך  לתקן  1
- הקריאה תיקון של כל תקלה הגורמת לאי

 זמינות מערכת הניהול    

  תיקון בהשלמת פיגור
 התקלה

200  ₪ 
 שעת פיגור  לכל

  אספקת להפסקת תגרום לא מים מד החלפת  2
 שעות  4-מ למעלה במשך לצרכן מים

  באספקת הפסקה
  4 על העולה מים

 שעות

₪ לכל שעה   200
של הפסקה 

 באספקת מים  
כל יום שבו יוחלפו מד מים, ולא יאוחר  בתום  3

ימי עבודה ממועד ההתקנה, יזין  3מאשר תוך 
הקבלן את נתוני ההחלפות למערכת המחשוב  

 והגבייה של החברה  

  הנתונים בהזנת פיגור
 המים מדי של

  יום לכל ₪ 10
 פיגור  של

נתוני כל  בהזנת
 מד מים   

בהתראות ובתקלות המנויות בטבלה  טיפול  4
למפרט הטכני תוך פרקי הזמן   5 –שבנספח ט 

הנקובים שם ממועד גילוי ההתראה או התקלה  
 או ממועד ההודעה עליה, לפי המוקדם

בטיפול   פיגור
בהתראות; כל פיגור 

שעות עבודה    8של 
 ייחשב כיום פיגור 

 יום לכל ₪ 300
  בכל ורפיג של

 פיגור  של מקרה

מדי מים במכסות שתקבענה בתכניות  התקנת  5
ההתקנה והשלמת ההתקנה של כל מכסה תוך  

 פרק הזמן שייקבע 

 3- מ למעלה  של פיגור
 בהשלמת ימים

 כל של התקנתה
 מכסה

500   ₪ 
יום של   לכל

 פיגור  

 יתקבלו שבה ברמה יהיה התקשורת כיסוי  6
 כל בתום המים ממדי לפחות 98%-ל תשדורות

 הטכני למפרט 8.8.2.1 בסעיף כנדרש, עבודה יום

  כיסוי שלעמידה -אי
  ברמה התקשורת

 הנדרשת

₪ לכל יום  100
עמידה  -של אי

 בדרישה 
 של ברמה יהיה מים  מד כל של התקשורת כיסוי  7

  8.8.2.2 בסעיף כנדרש, בחודש לפחות 90%
 הטכני למפרט

  כיסוי שלעמידה -אי
  ברמה התקשורת

  מים במד הנדרשת
 בודד

₪ למד מים  100
בכל חודש שבו 
 הייתה חריגה   

 יועברו הצרכנים כל לחיוב קריאות נתוני  8
,  דרישה פי על הגבייה לתכנת "מ הקר ממערכת

 תקופה לכל או חודשיים  בכל אחת פעם לפחות
 נוהל פי ועל בפורמט המנהל שיקבע אחרת
 הטכני למפרט  12.5.5 בסעיף כנדרש, מוגדר

  נתוני בהעברת פיגור
  מעבר הקריאות

 שנקבע  למועד

500   ₪ 
 פיגור  יום לכל

 להוראות בהתאם תתבצע המים מדי התקנת 9
 הטכני למפרט 19 סעיף

מד מים   התקנת
בכיוון או בזווית  

 שגויים  

 מד לכל ₪ 100
 מים

 נזילה תיוותר שלא באופן  מים מדי התקנת   10
 ההתקנה לאחר

 במערכת נזילה
  בעקבות המדידה
 ההתקנה

  בכל ₪ 100
  שבו מקרה

 נזילה התגלתה
 מים  במד

  משנה ספק והעסקת מסוימים עובדים העסקת 11
 החברה  של אישור טעונים משנה קבלן או

  ספק, עובד העסקת
   משנה קבלן או משנה

,  החברה אישור ללא
 כזה אישור כשנדרש

1,000  ₪ 
 מקרה בכל
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 חוזה התקשרות 

 

 __________ ביום ___________ שנת ________ ונחתם בשנערך 

 

 

 

 ,  מי קרית גת בע"מ בין:

 514215391ח.פ.      

 , קרית גת 5ש לכישד'       

 ("המזמינה"" או החברה)להלן: " 

 

 מצד אחד;         

 

 ____________________  לבין:

 ___ ___ מס' זיהוי__________ 

 _ _______________  מרחוב  

                 _____________ ____ 

 "( נותן השירותים)להלן: " 

 

 מצד שני;         

 

לאספקת והתקנת מערכת לפרויקט פיילוט  והמזמינה מזמינה בזה מנותן השירותים   הואיל 

בנספחי הפנייה כמפורט     ,בשיטת תקשורת פתוחהומדי מים לקריאה מרחוק )קר"מ(  

 "(;השירותיםחלק בתי נפרד מחוזה זה )להלן: " יםהמהוווהחוזה  

ונותן השירותים מצהיר ומתחייב כי יש לו את המיומנות, הכישורים, הידע והניסיון   והואיל

הדרושים לביצוע השירותים, על פי חוזה זה ועפ"י כל דין, והוא בדק ובירר כי מצויים 

כל הנתונים העובדתיים והאחרים המתייחסים   לצורך בידו  לו  לחוזה ואשר דרושים 

 ביצוע השירותים;

ונותן השירותים, לאחר שבדק את הנחיות ודרישות המזמינה, מסכים לקבל על עצמו   והואיל

 כעצמאי את ביצוע השירותים, בהתאם להוראות חוזה זה;

אחרת   והואיל מניעה  ו/או  חוזה  ו/או  דין  פי  על  מניעה  כל  אין  כי  מצהיר,  השירותים  ונותן 

 קשרותו בחוזה זה; להת

 לפיכך, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלהלן:

 

 כללי  א.

 המבוא לחוזה זה והנספחים המצורפים אליו מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה.   .1

כותרות הסעיפים הן לשם הנוחות בלבד ולא יעשה בהן שימוש לצורך פרשנות הוראות  .2

 החוזה.
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 השירותיםהתחייבויות והצהרות נותן  ב.

נותן השירותים מצהיר, כי ידוע לו היטב טיב ואופי השירותים הנדרשים ממנו, כי יש  .3

בידו את כל האישורים ו/או הרישיונות הנדרשים עפ"י דין לביצוע השירותים עפ"י 

חוזה זה, וכן כי יש לו את הידע, היכולת, המיומנות, האמצעים וכוח האדם המקצועי 

 צועית גבוהה.לתת את השירותים ברמה מק

נותן השירותים מצהיר, כי הוא מקבל על עצמו לבצע עבור המזמינה את השירותים,  .4

, ברמה מקצועית גבוהה, בהתאם להוראות חוזה זה ונספחיו, בחוזה זהכפי שפורטו  

ע"י  לעת  מעת  לו  יימסרו  אשר  להוראות  ובהתאם  הדין,  להוראות  ובכפוף  בהתאם 

 המזמינה.  

מתחייב לבצע את השירותים נשוא חוזה זה בהתאם להוראות החוזה נותן השירותים  .5

בנאמנות, במועדים על פי חוזה זה, במומחיות ובזהירות והוא אחראי מכל הבחינות 

למעשים ולמחדלים ולטיב השירותים שבוצעו על ידו או ע"י כל מי שהועסק על ידו או 

 מטעמו. 

ות והתשלומים הכרוכים בביצוע נותן השירותים מתחייב לשאת בכל המיסים, ההוצא .6

לאומי  ביטוח  מס ההכנסה,  לרבות תשלומי  זה,  בחוזה  כאמור  למזמינה  השירותים 

וכן כל  נותן השירותים על פי כל דין, תשלום לקבלני משנה  ולרבות תשלום לעובדי 

 תשלום אחר המוטל עליו על פי כל דין.

   מינה:עד למועד חתימת חוזה זה ימציא נותן השירותים לידי המז .7

אישורים תקפים על ניכוי מס במקור ועל ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק 

של נותן השירותים,   1976-עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, תשל"ו

בנקאית,   וערבות  ביטוחים  קיום  נותן אישור  זה.  מחוזה  נפרד  בלתי  חלק  יהוו  והם 

כל אימת שאישור   השירותים מתחייב להמציא למזמינה  אישורים תקפים כאמור, 

 יפקע.

 העדר יחסי עובד מעביד  ג.

8.  

נותן השירותים מצהיר, כי ידוע לו כי מעמדו בכל הקשור ביחסיו עם המזמינה   .א

או בין   -יהא כמעמד קבלן עצמאי, ולא יהיו בינו לבין המזמינה ו/או מי מטעמה 

יחסי    -השירותים לשם ביצוע השירותים  המזמינה לבין מי שיועסק על ידי נותן  

 עובד מעביד.

בכל מקרה בו ייקבע אחרת על ידי בית משפט מוסמך, מתחייב נותן השירותים   .ב

לפצות ולשפות את המזמינה בגין כל תשלום בו תחויב המזמינה ו/או מי מטעמה  

  בגין פסק דין חלוט שניתן על ידי אותו בית משפט מוסמך כאמור. 

ו/או    נותן השירותים .ג ו/או חוזה  יישא בכל האחריות המוטלת עליו לפי כל דין 

 נוהג לתשלום שכרם ו/או תקבוליהם של המועסקים על ידו בביצוע חוזה זה. 

מהמזמינה   .ד זכאים  אינם  מטעמו  מי  ו/או  השירותים  נותן  כי  בזאת  מובהר 

לתשלום הטבות ותנאים סוציאליים כלשהם הקבועים בכל דין ו/או נוהג ו/או  

 קיבוצי, לרבות פיצויי פיטורין. חוזה 
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מובהר כי נותן השירותים ו/או מי מטעמו אינם זכאים להטבות כלשהן, מלבד   .ה

 התמורה כמפורט להלן,  עבור ביצוע חוזה זה והוראות שניתנו על פיו.

ובמועד  . ו בפורום  טענות  יעלה  ולא  יטען  לא  כי  בזאת  מתחייב  השירותים  נותן 

מדו כקבלן  עצמאי כלפי המזמינה ואת  כלשהם שיהא בהם כדי לשנות את מע

 מעביד בינו לבין המזמינה.  -העדר יחסי עובד 

נותן השירותים מתחייב לשפות ולפצות את המזמינה בגין כל נזק ו/או הוצאה   .ז

בין  לפיה  טענה  על  המתבססת  דרישה  ו/או  תביעה  עקב  למזמינה  שיגרמו 

ותים התקיימו יחסי  המזמינה לבין נותן השירותים ו/או מי מעובדי נותן השיר

ללא    -עובד   פשרה  במסגרת  לרבות  השירותים,  מביצוע  הנובעת  ו/או  מעביד 

 הודאה בטעות, וזאת מיד עם דרישתה הראשונה של המזמינה. 

נותן השירותים מצהיר כי האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת תחול עליו   .ח

לו שיגרמו  אחר  נזק  או  מוות  נכות,  פגיעה,  פציעה,  של  מקרה  למי    בכל  ו/או 

 מטעמו תוך כדי מתן ו/או בעקבות מתן השירותים.

כל הוצאותיו של נותן השירותים בקשר למתן השירותים, לרבות תשלום לעובדי  .ט

וכל הוצאה אחרת בקשר לביצוע השירותים   נותן השירותים, תשלומי מיסים 

ידו והמזמינה לא תחוב בכל   ועליו בלבד, ישולמו על  נותן השירותים  יחולו על 

 דרך שהיא בגינם. 

 צוות נותן השירותים ד.

נותן השירותים מתחייב להעסיק בכל עת צוות עובדים מקצועי בהיקף הנחוץ לצורך  .9

ביצוע השירותים. המזמינה תהיה רשאית להורות על החלפת כל עובד או קבלן משנה  

משנה של נותן השירותים, מטעמים סבירים, ונותן השירותים יחליף כל עובד או קבלן  

 כאמור מיד עם דרישתה הראשונה של המזמינה. 

מי שירכז את ביצוע השירותים מטעם נותן השירותים למזמינה ומי שיעמוד בקשר  .10

מר/גב'  הוא/היא  זה,  חוזה  פי  על  השירותים  ביצוע  לצורך  המזמינה  עם  ישיר 

______________ אשר לא יוחלף/תוחלף על ידי נותן השירותים, אלא אם כן ניתן 

 ור בכתב ומראש על ידי המזמינה. איש

 

 דו"ח על התקדמות העבודה  ה.

פה -נותן השירותים ימסור למזמינה מעת לעת, לפי בקשתה, דין וחשבון בכתב ובעל  .11

על התקדמות ביצוע השירותים. המזמינה רשאית לבקר במשרדי נותן השירותים או 

מראש עם נותן השירותים, במקומות אחרים בכל עת לאחר מתן הודעה על כך ובתאום  

כל  למזמינה  ימסור  השירותים  נותן  הביצוע.  ובאופן  השירותים  בהתקדמות  ולעיין 

 הסבר שיידרש על ידו בקשר עם השירותים. 

 

 התמורה  ו. 

חוזה  התמורה לנותן השירותים עבור ביצוע השירותים ומילוי כל התחייבויותיו על פי .12

   .על ידי התאגיד לכתב הכמויות נמצורףזה תהא בהתאם 
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 יודגש כי התמורה לא תעלה על הסכום הכולל הפטור ממכרז.

הכרוכות  .13 כלשהו  מסוג  העלויות  ו/או  ההוצאות  כל  את  כוללת  לעיל  כאמור  התמורה 

בביצוע השירותים, לרבות נסיעות, ציוד הדרוש לצורך מתן השירותים, תשלום לקבלני  

תשלום דרושים,  שיהיו  ככל  ולמומחים,  קבלת    משנה  לצורך  רשויות  ו/או  למוסדות 

 מידע, מיסים ואגרות, וכל הוצאה אחרת כלשהי.  

במסגרת זאת מובהר, כי השגת כל הנתונים הדרושים לצורך ביצוע השירותים בהתאם  .14

להסכם זה, לרבות השגת הנתונים הדרושים מכל גורם רלוונטי אחר,  הינה באחריות 

 נותן השירותים ועל חשבונו. 

 

 לומים  תש ז.

התמורה המגיעה לנותן השירותים תהיה בהתאם לשירותים שבוצעו בפועל, הצעת      א. .15

כוללת את מתן    נותן השירותים כי התמורה  בזה  ונספחיו. מובהר  זה  והוראות חוזה 

 השירותים על פי חוזה זה במלואם. 



 

-45 - 

 

ל   ב.       חודש, חשבונית עסקה  לאותו    5-נותן השירותים יגיש למזמינה מידי חודש, עד 

המלווה בדו"ח בו יפרט את כל השירותים אשר ניתנו על ידו בחודש החולף. מובהר בזאת 

 כי נותן השירותים יהיה זכאי לתמורה עבור שירותים שיבצע בפועל.  

מוסכם בין הצדדים כי התמורה, כאמור, כוללת את כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא,  ג.

הוא לא יהא זכאי לתשלום כלשהו בגין ביצוע התחייבויותיו על של נותן השירותים וכי 

 פי חוזה זה מעבר לתשלום המפורט לעיל. 

זכאי   ד. יהא  השירותים,  של  בלבד  חלק  ישלים  כלשהי,  מסיבה  השירותים,  ונותן  היה 

 לתשלום יחסי בגין השירותים שניתנו על ידו בפועל עד להפסקת מתן השירותים. 

ימים ממועד הגשתם למזמינה,  45ותן השירותים בתנאי שוטף +  החשבונות ישולמו לנ  ה.

 בכפוף לאישורם על ידי המזמינה וכנגד חשבונית מס כדין. 

נותן השירותים לא יהיה זכאי להתייקרויות כלשהן ו/או עדכון מחירים ו/או כל תוספת  ו.

פרשים אחרת. כמו כן, למען הסר ספק, מובהר כי לסכום הנקוב בחשבון לא יתווספו ה

כלשהם ו/או ריבית ו/או הפרשי הצמדה מיום הגשת החשבונית ועד למועד התשלום 

 בפועל.  

יתווסף מס ערך  ו. פי החוזה,  על  ושיאושר לתשלום  נותן השירותים  לכל חשבון שיגיש 

 מוסף על פי דין בשיעור שיהיה בתוקף במועד ביצוע התשלום בפועל.   

ם בגין התמורה ישולם על ידי נותן השירותים,  מס ההכנסה שיחול על נותן השירותי ז. 

והמזמינה תנכה ממנו מס הכנסה במקור בהתאם לחוק, אלא אם ימציא נותן השירותים  

 אישור בדבר פטור מניכוי מס במקור. 

מצד  .16 כלשהו  אישור  משום  כלשהם  חשבונות  של  בתשלומם  ו/או  באישורם  אין 

ו/או טיב השירותים ו/או הסכום המזמינה לגבי ביצוע חלק משירותי נותן השירותים 

המגיע לו, ואין בכך כדי למנוע מן המזמינה להעלות טענות כלפי נותן השירותים בקשר 

 לשירותים. 

 

  אחריות וביטוחח. 

נותן השירותים יהא אחראי אחריות מלאה ומוחלטת, לרבות אחריות מקצועית לכל  .17

אובדן ובגין כל נזק,  איזה שהוא, בלי יוצא מן הכלל, שייגרם למזמינה ו/או לעובדיה 

או לגוף  כלשהו,  אחר  לאדם  ו/או  מטעמה  שבא  למי  ו/או  שלוחיה  בשל  ו/או  לרכוש, 

עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מי שבא מטעמו  מעשה ו/או מחדל של נותן השירותים ו/או  

פי  נותן השירותים על  בקשר ובכל הנובע, במישרין או בעקיפין, מביצוע התחייבויות 

חוזה זה. נותן השירותים יפצה את המזמינה ו/או את הניזוק/ים לפי המקרה, בכל דמי  

       הנזק שיגיעו לה/הם.
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נותן השירותים משחרר לחלוטין ומראש את המזמינה ו/או עובדיה, שלוחיה ואת מי  

מהרישא  כתוצאה  שארע  כנ"ל  נזק  כל  ובגין  לכל  וחבות  אחריות  מכל  מטעמה  שבא 

   לסעיף זה, לכל אדם, לגוף ו/או לרכוש, בכל עילה שהיא.

אדם אחר והמועסק   נותן השירותים אחראי כלפי כל צד שלישי, לרבות כלפי כל עובד או .18

בשירותו, במידה ואחריות כזאת מוטלת עליו לפי פקודת הנזיקין )נוסח חדש(,  או לפי  

כל דין אחר, לנזקים שיגרמו ממעשה ו/או מחדל של נותן השירותים ו/או עובדיו ו/או 

שלוחיו ו/או מי שבא מטעמו והקשורים, במישרין או בעקיפין, בביצוע התחייבויותיו 

רותים על פי חוזה זה. אם תיתבע המזמינה ו/או עובדיה ו/או שלוחיה ו/או של נותן השי

מי שבא מטעמה על נזק, שנגרם כתוצאה מהאמור לעיל, יהא על נותן השירותים לסלק 

את התביעה כנגדם או לשלם כל סכום שיפסק לחובתם ו/או לחובת מי מהם על ידי בית 

 משפט בפסק דין סופי. 

יב בזה לפצות ולשפות בשלמות את המזמינה על כל נזק וכנגד  נותן השירותים מתחי .19

כלשהו, נגדה ו/או נגד מי   כל תביעה או דרישה, מכל עילה שהיא, שתוגש על ידי אדם

מעובדיה ו/או שלוחיה ו/או מי שבא מטעמה, בגין כל תאונה, חבלה או נזק שמפורט 

 ם. שיגרמו להלעיל לכל אדם, לגוף ו/או לרכוש, לרבות ההוצאות המשפטיות 

כל הפעולות, המעשים והמחדלים שיעשו או יחדלו על ידי נותן השירותים ו/או עובדיו  

השירותים,  נותן  שרותי  בצוע  כדי  תוך  עבורו  ו/או  מטעמו  הפועלים  ו/או  שליחיו  ו/או 

לרבות כל הפעולות הכרוכות בכך, יעשו או יחדלו על ידו כקבלן עצמאי העובד על סיכונו  

 ועל אחריותו.  

נותן השירותים מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי כל דין לעובדיו ו/או  

לכל אדם אחר הנמצא בשירותו ו/או הפועל עבורו עקב נזק לגוף ו/או לנפש ו/או לרכוש, 

 הנובע מביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה ו/או בקשר עמן.

 

   ביטוחי נותן השירותים  .   20

 

  חוזה זה ו/או לפני מועד תחילת מתן השירותים נשוא   חוזהלפני מועד החתימה על  20.1

זה )להלן: "השירותים"( על ידו ו/או מטעמו ו/או עבורו )המוקדם מביניהם(, לערוך  

ו/או כל תקופה    זה  חוזהמתן השירותים נשוא  ולקיים על חשבונו במשך כל תקופת  

כמפו את    בחוזהרט  אחרת  המוצר,  וחבות  מקצועית  אחריות  ביטוחי  לעניין  זה 

הביטוחים המפורטים להלן, באמצעות חברת ביטוח המורשית כדין לפעול בישראל  

 )להלן: "ביטוח על ידי הקבלן" או "הביטוחים"( : 

 ;אש מורחב 20.2

בבעלות   (א) רכוש  כחדש  ערכו  במלוא  המבטח  מורחב  אש  נותן  ביטוח 
לרבות ציוד וכל רכוש אחר מכל מין וסוג שהוא בבעלות הקבלן    השירותים

 זה.   חוזההמשמש אותו במישרין ו/או בעקיפין במתן השירותים בקשר עם  

, על פי התנאים, ההרחבות והכיסויים המכוסים בפוליסת  הכיסוי הביטוחי (ב)
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רכוש )אש מורחב(, לרבות אך לא מוגבל, אובדן ו/או נזק עקב אש, עשן,  

ברק, התפוצצות, רעידת אדמה, פרעות, שביתות, נזק בזדון, נזקי סערה  
נזקים מנוזלים   נזקי מים,  על קולי, שיטפון,  בום  כלי טיס,  נזקי  וסופה, 

והתבקעו נזקי  אחרים  בזדון,  נזק  )אימפקט(,  התנגשות  נזקי  צינורות,  ת 
 פריצה ושוד )על בסיס נזק ראשון(. 

זכות   (ג) כל  על  המבטח  מוותר  לפיו  מפורש  תנאי  כוללת  הביטוח  פוליסת 
בדבר   שהאמור  ובלבד  ועובדיה  מנהליה  החברה,  כלפי  )שיבוב(  תחלוף 

 ן.הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם  שגרם לנזק בזדו 

מוסכם בזה, כי הקבלן רשאי שלא לערוך ביטוח אש מורחב לרכוש ו/או   (ד)
לרבות  לעיל    זה  20.2כמפורט בסעיף    ציוד המשמש אותו במתן השירותים

( אישור ביטוחי נותן השירותים  , ואולם האמור  1בנספח א' )וכולל האמור  

נותן   20.18בסעיף   לרכוש  שייגרם  נזק  ו/או  אובדן  כל  לגבי  יחול    להלן, 
 השירותים   כאילו נערך הביטוח כאמור במלואו. 

בסעיף   (ה) מהאמור  לגרוע  ומבלי  נותן    20.2בנוסף  מתחייב  לעיל  )ד( 
, כי במידה ולא יערוך ביטוח אש מורחב, להמציא לידי החברה,  השירותים  

מתן   המשך  ו/או  לתחילת  וכתנאי  זה  הסכם  חתימת  ממועד  יאוחר  לא 
מא פטור  בדבר  הצהרה  מכתב  מנהליה  השירותים,  החברה,  כלפי  חריות 
הצהרה", המצורף לחוזה זה    -ועובדיה בהתאם לנוסח "פטור מאחריות  

 . כשהוא חתום כדין על ידי נותן השירותים   ("2כנספח א' )ומסומן 

 ;אחריות כלפי צד שלישי 20.3

- ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את אחריותו של נותן השירותים   על (א)
מעשה או מחדל רשלני בקשר עם מתן השירותים אשר גרמו לאובדן  פי דין בשל  

פגיעה או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא בכל הקשור למתן  
השירותים בקשר עם החוזה, לרבות פגיעה או נזק לחברה ו/או למנהליה ו/או  

 עובדיה.

האחריות   (ב) ובמצטב  2,000,000גבולות  לאירוע   )₪ מיליון  )שני  לתקופת  ₪  ר 
 הביטוח. 

ביטוח זה אינו כפוף להגבלות בדבר חבות הנובעת מ: אש, התפוצצות, בהלה,   (ג)
ועובדיהם,   משנה  קבלני  ו/או  קבלנים  וכלפי  בגין  השירותים    נותן  חבות 
שביתה   צפוי,  ובלתי  מקרי  תאונתי  זיהום  פגומים,  סניטאריים  מתקנים 

תביעות תחלוף מצד  והשבתה, הרעלה מכל דבר מזיק במאכל או משקה, וכן  
לשלם   חייב  השירותים    שנותן  עובדים  לגבי  )למעט  לאומי  לביטוח  המוסד 

 בגינם דמי ביטוח לאומי(.

פוליסת ביטוח האחריות כלפי צד שלישי הנערכת על ידי נותן השירותים   על   (ד)
)פי   נותן השירותים   תורחב לשפות את החברה    (1נספח א'  אישור ביטוחי 

ובדיה  )להלן: "יחידי המבוטח"( היה ותוטל על מי מהם  ו/או מנהליה ו/או ע 
ו/או   מנהליו  ו/או  השירותים    נותן  של  רשלני  מחדל  ו/או  למעשה  אחריות 
כאילו   הביטוחים  את  יראו  פיו  על  צולבת"  "אחריות  לסעיף  בכפוף  עובדיו, 

 נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. 
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חברה שאינו רכוש בבעלותו ו/או  בפוליסת הביטוח מצוין במפורש כי רכוש ה (ה)

שימושו, של נותן השירותים  , ייחשב לצורך ביטוח זה כרכוש צד שלישי )למעט  
 . אותו חלק של הרכוש עליו פועל נותן השירותים   ישירות( 

 ;חבות מעבידים 20.4

ביטוח חבות מעבידים המבטח את אחריותו של נותן השירותים   על פי   (א)
פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או עפ"י חוק האחריות למוצרים פגומים,  

כלפי העובדים המועסקים על ידו במתן השירותים בקשר    1980התש"ם  
"מקרה   )להלן:  מקצועית  מחלה  ו/או  עבודה  תאונת  בגין  החוזה  עם 

למי מהם תוך כדי ועקב עבודתם במשך תקופת הביטוח  ביטוח"( שייגרמו  
 בכל הקשור במתן השירותים בקשר עם החוזה. 

 גבולות האחריות בביטוח חבות מעבידים:  (ב)

 ₪ לתובע.  6,000,000 (1)

 ₪ לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.  20,000,000 (2)

הפוליסה לביטוח חבות מעבידים לא תכלול הגבלות בדבר שעות עבודה   (ג)
חבות   ו/או  ומנוחה,  משנה  קבלני  ו/או  קבלנים  כלפי  השירותים    נותן 

עובדיהם )היה ונותן השירותים   ייחשב כמעבידם(, פיתיונות ורעלים והן  
 בדבר העסקת נוער המועסקים על פי החוק. 

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח   (ד)

בדיה , היה ונקבע לעניין  תורחב לשפות את החברה ו/או מנהליה ו/או עו
כלשהן  כלפי מי   נושא בחובות מעביד  כי מי מהם  ביטוח,  קרות מקרה 

 מעובדי נותן השירותים  . 

כמו כן מוסכם ומוצהר בזה כי פוליסת הביטוח תכלול סעיף מפורש בדבר   (ה)
כלפי   השירותים    נותן  מבטחי  של  )השיבוב(  התחלוף  זכות  על  ויתור 

בדיה  ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות  החברה ו/או מנהליה ו/או עו 
 התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 

 ;מקצועיתאחריות  20.5

ביטוח אחריות מקצועית המבטח את אחריות נותן השירותים   על פי דין   (א)
חובה   הפרת  בגין  ו/או  מקצועית  רשלנות  בגין  דרישה  ו/או  תביעה  בשל 

מחדל   או  במעשה  שמקורן  ו/או  מקצועית  השירותים    נותן  של  רשלני 
 עובדיו במסגרת מתן השירותים בקשר עם החוזה. 

₪ )שני מיליון ₪( לאירוע ובמצטבר לתקופת   2,000,000גבולות האחריות  (ב)
 הביטוח. 

ביטוח זה אינו כפוף להגבלות בדבר חבות הנובעת מאובדן שימוש, איחור,   (ג)
הפוליסה כוללת    השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח מכוסה, כמו כן

הרחבות בגין חבות נותן השירותים   עקב אובדן מסמכים )מוגבל לסך של  
מחריגה    50,000 הנובעת  חבות  הביטוח(,  לתקופת  ובמצטבר  לאירוע   ₪
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נותן   מעובדי  מי  של  יושר  אי  או  רשלנות  מטעות,  מסמכות,  לב  בתום 

 השירותים  . 

יטוח לשפות את  באחריותו של נותן השירותים   להרחיב את פוליסת הב (ד)
מהם   מי  על  שתוטל  אחריות  בגין  עובדיה   ו/או  מנהליה  ו/או  החברה 
ו/או   נותן השירותים    ידי  למעשה או מחדל רשלני שנעשו בתום לב על 
ו/או   החברה  כלפי  השירותים    נותן  מחבות  לגרוע  מבלי  וזאת  עובדיו 

 מנהליה ו/או עובדיה . 

תחולה רטרואקטיבי מיום שאינו  פוליסת הביטוח כוללת בין היתר מועד   (ה)
 מאוחר ממועד תחילת מתן השירותים.

)שישה( חודשים לאחר    6כמו כן תכסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של   (ו)

תשלום   אי  בגין  הינה  הביטול  עילת  באם  )למעט  הביטוח  תקופת  תום 
פרמיה ו/או מרמה( בתנאי כי לא נערך ע"י נותן השירותים   ביטוח חלופי  

כיס זו.  המעניק  פוליסה  לפי  המבוטחת  חבות  לכסות  שנועד  מקביל  וי 
מוסכם בזה כי הכיסוי הביטוחי על פי הרחבה זו יחול אך ורק על אירועים  
 שעילתם לפני תום תקופת הביטוח ואשר נתגלו לראשונה בתקופת הגילוי. 

את ביטוח אחריות מקצועית, על נותן השירותים   להחזיק בתוקף כל עוד   (ז)
ו על פי דין לכל פעילות אשר נעשתה על ידו בקשר עם  מתקיימת אחריות 

 חוזה זה על נספחיו. 

 ;חבות המוצר 20.6

ביטוח חבות המוצר המבטח את אחריותו של נותן השירותים   על פי חוק   (א)
התש"ם   פגומים,  למוצרים  דרישה  1980האחריות  ו/או  תביעה  בשל   ,

ו/או נזק אשר בגינו   שהוגשה במשך תקופת הביטוח, בגין פגיעה גופנית 
אחראי נותן השירותים   ו/או מי מטעמו במסגרת מתן השירותים בקשר  

)לה החוזה  לגרוע  עם  ומבלי  כלשהו  גוף  ו/או  אדם  לכל  "המוצר"(,  לן: 
 . לחברה, מנהליה ועובדיהמכלליות האמור לרבות 

₪ )שני מיליון ₪( לאירוע ובמצטבר לתקופת   2,000,000גבולות האחריות  (ב)
 הביטוח. 

באחריותו של נותן השירותים   להרחיב את פוליסת הביטוח לשפות את   (ג)
ועובדיה מנהליה  אחרי  החברה,  עקב  בגין  מהם  מי  על  תוטל  אשר  ות 

החברה,  המוצר וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות נותן השירותים   כלפי  
 מנהליה ועובדיה. 

פוליסת הביטוח כוללת בין היתר מועד תחולה רטרואקטיבי מיום שאינו   (ד)
 מאוחר ממועד תחילת מתן השירותים.

אחר  )שישה( חודשים ל  6כמו כן תכסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של   (ה)
תשלום   אי  בגין  הינה  הביטול  עילת  באם  )למעט  הביטוח  תקופת  תום 
פרמיה ו/או מרמה( בתנאי כי לא נערך ע"י נותן השירותים   ביטוח חלופי  
זו.   פוליסה  לפי  המבוטחת  חבות  לכסות  שנועד  מקביל  כיסוי  המעניק 
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מוסכם בזה כי הכיסוי הביטוחי על פי הרחבה זו יחול אך ורק על אירועים  

 לתם לפני תום תקופת הביטוח ואשר נתגלו לראשונה בתקופת הגילוי. שעי

עוד   (ו) כל  בתוקף  להחזיק  השירותים    נותן  על  המוצר,  חבות  ביטוח  את 
מתקיימת אחריותו על פי דין לכל פעילות אשר נעשתה על ידו בקשר עם  

 חוזה זה על נספחיו. 

נשוא חוזה זה על ידו    מועד תחילת מתן השירותים  לפנינותן השירותים   מתחייב, כי   20.7

ו/או מטעמו, להמציא לידי החברה את המסמכים המפורטים להלן והמהווים חלק  

)להלן:   זה  בחוזה  המפורטים  וההיקפים  לתנאים  בהתאם  זה,  מחוזה  נפרד  בלתי 

 "(: מסמכי הביטוח"

אישור קיום ביטוח על ידי נותן השירותים   בהתאם לנוסח המצורף לחוזה   20.7.1

 "(.אישור ביטוח על ידי נותן השירותים  הלן: ")ל  (1כנספח א' ) זה 

20.7.2 ( א'  )נספח  השירותים    נותן  ביטוחי  אישור  להמצאת  החתום  1בנוסף   ))
כאמור, מתחייב נותן השירותים   כי בכפוף לקבלת דרישה בכתב מהחברה  

לקבל העתקים מפוליסות הביטוח במלואן או בחלקן,    )להלן: "הדרישה"( 
ולות להביא לתביעה בפוליסות ו/או על מנת  במקרה של גילוי נסיבות העל

שבחוזה,   הביטוח  תנאי  קיום  את  לבחון  לחברה  נותן  לאפשר  ימציא 
בתוך   מפוליסות    14השירותים    העתקים  הדרישה  קבלת  ממועד  ימים 

הביטוח"(,   "מסמכי  )להלן:  הנדרשות  נותן  הביטוח  כי  בזה  מוסכם 
המתייחסים להתקשרות השירותים   ימציא לחברה את חלקי הפוליסות  

בלבד זה  מכרז  "  נשוא  הביטוח)להלן:  נתונים  מסמכי  שייחשפו  ומבלי   )"
 מסחריים מסווגים שאינם רלוונטיים לעבודות נשוא מכרז זה.

, כאמור,  (1נספח א' )מוסכם בזה כי המצאת אישור בדבר עריכת הביטוחים   20.7.3
וזה זה, על  לא תפגע ו/או לא תגרע מהתחייבויות נותן השירותים   על פי ח 

 נספחיו. 

נותן   20.7.4 ידי  על  ביטוח  אישור  המצאת  כי  השירותים    נותן  על  בזה  מוסכם 
)השירותים     א'  כאמור,(( 1)נספח  וללא     ,  זה  בחוזה  יסודי  תנאי  הינה 

)נספח  המצאת מסמכי הביטוח לרבות אישור ביטוח על ידי נותן השירותים    
, כאמור, לא יוכל נותן השירותים   להתחיל במתן השירותים נשוא  ((1א' )

על אף האמור לעיל, אי המצאת מסמכי הביטוח במועד לא תהווה  חוזה זה. 
חלפו   אם  אלא  יסודית,  בכתב,  ימ   10הפרה  החברה  בקשת  ממועד  ים 

 להמצאת מסמכים כאמור. 

לעיל יורחבו לכסות בין היתר את אחריותו של   20ביטוחי נותן השירותים   כאמור בסעיף   20.8
השירותים משנה    נותן  וקבלני  קבלנים  ונותן  כלפי  היה  מעבידים  חבות  ביטוח  )לעניין 

רותים   לשפות את החברה כמו כן יורחבו ביטוחי נותן השי  השירותים   ייחשב למעבידם(
בגין אחריות שתוטל על    )למעט ביטוח הרכוש וביטוח חבות מעבידים(  מנהליה ועובדיה 

עובדיו   ו/או  ו/או מנהליו  נותן השירותים    ו/או מחדל רשלני של  מי מהם עקב מעשה 
 "(. יחידי המבוטח)להלן: " 

עם השירותים   על נותן השירותים   להחזיק בתוקף את כל הביטוחים הנדרשים בקשר 20.9
נשוא חוזה זה, במשך כל  התקופה בה יהיה חוזה זה בתוקף. בנוסף לאמור לעיל ומבלי  
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לגרוע ממנו, את ביטוחי אחריות מקצועית וחבות המוצר, על נותן השירותים   להחזיק  

בתוקף כל עוד מתקיימת אחריותו על פי דין לכל פעילות אשר נעשתה על ידו בקשר עם 
 ו. חוזה זה על נספחי

מוסכם בזה על נותן השירותים   כי ביטוחי צד שלישי, אחריות מקצועית וחבות המוצר,  20.10
ייערכו בגבולות אחריות ספציפיים לכל פוליסה בנפרד ולא כגבולות אחריות משותפים. 
גבול   יוכפל  משותפים(,  אחריות  )בגבולות  משולב  ביטוח  של  במקרה  כי  בזאת  מובהר 

 (( 1בנספח אישור קיום הביטוחים )נספח א' )זה ו 20האחריות המפורט בסעיף  

לידיעת   20.11 להביא  מתחייב  השירותים    מטעמו נותן  ביטוח  והוראות    אנשי  דרישות  את 
 . הביטוח המפורטות לעיל ולהלן ואת מהות השירותים המפורטים בחוזה זה במלואן

וח למען הסר ספק מובהר בזאת כי סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביט  20.12

נספח המתחייבים מן האמור בחוזה זה ובאישור עריכת ביטוח על ידי נותן השירותים   )
( השירותים   (1א'  נותן  ועל   , השירותים   נותן  על  המוטלת  מינימאלית  דרישה  הינם   ,)

גבולות  ו/או  הביטוח  סכומי  את  ולקבוע  לחבויות  ו/או  לנזקים  חשיפתו  את  לבחון 
אם. נותן השירותים   מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע  האחריות ו/או תנאי הביטוח בהת

 החברה ו/או מי מהבאים מטעם החברהמלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי  
בכל הקשור לסכומי הביטוח ו/או לגבולות האחריות ו/או לתנאי הביטוח המינימאליים 

 כאמור לעיל ולהלן. 

ע  20.13 מפורש  תנאי  יכללו  השירותים  נותן  ו/או  ביטוחי  לבטלם  רשאי  אינו  המבטח  פיו  ל 
לשנותם לרעה בתקופת הביטוח, אלא אם נמסרה על כך לקבלן ולחברה הודעה בכתב 

נותן השירותים   שלושים)  30בדואר רשום   ( יום מראש על כוונתו לעשות זאת. מבטחי 
החברה ו/או מנהליה יתחייבו כי לא יהיה תוקף לביטול ו/או שינוי לרעה שכאלו לגבי  

( הימים שלושים)  30אם לא נמסרה הודעה בכתב כאמור לעיל ובטרם חלוף    או עובדיהו/
 ממועד מסירת ההודעה. 

בכל פעם שמבטחו של נותן השירותים   יודיע לקבלן ולחברה כי איזה מבין ביטוח על ידי   20.14
", יםזה "ביטוחי נותן השירות  20נותן השירותים   על פי הביטוחים שנערכו לפי סעיף  

עומד להיות ((  1)נספח א' )לרבות האמור בנספח אישור ביטוח על ידי נותן השירותים    
לעיל, מתחייב נותן השירותים   לערוך את   20.13אמור בסעיף  מבוטל או משונה לרעה, כ

אותו הביטוח מחדש ולהמציא לחברה אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הביטול או  
 השינוי לרעה של הביטוח הקודם, כאמור לעיל. 

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות חוזה זה לעניין הסבת החוזה, ובמקרה בו השירותים  20.15
ה או חלק מהם יבוצעו על ידי קבלן משנה מטעם נותן השירותים , מתחייב  נשוא חוזה ז

נותן השירותים   לדאוג כי קבלני המשנה אשר יועסקו על ידו במתן השירותים או בקשר 
הנדרשים   הביטוחים  כל  את  הם  אף  ויקיימו  יערכו  נותן   20בסעיף  עמם,  "ביטוחי  זה 

יותם, וכי ביטוחים אלו יכללו את כל כמפורט לעיל ולהלן לרכושם ולאחר   השירותים "
נותן   ידי  על  בביטוח  הנדרשים  התחלוף  זכויות  על  והוויתורים  ההרחבות  התנאים, 

)נספח השירותים  , כמפורט לעיל ולהלן, לרבות בנספח אישור ביטוחי נותן השירותים    
תהיינה  . נותן השירותים   אחראי לוודא כי בידי קבלני המשנה המועסקים על ידו  ((1א' )

זה "ביטוחי נותן   20בסעיף  פוליסות ביטוח תקפות בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים  
 . ((1)נספח א' )לרבות באישור ביטוח על ידי נותן השירותים    השירותים  "
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מובהר בזאת, כי נותן השירותים   יישא באחריותו על פי הדין כלפי החברה בגין מעשה  20.16

ם לחברה בקשר עם חוזה זה, לרבות שירותים אשר או מחדל במתן השירותים הניתני
יינתנו על ידי קבלן משנה מטעם נותן השירותים  , נותן השירותים    יהיה אחראי לשפות  
את החברה בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם לחברה, עקב השירותים שניתנו על ידי מי  

נזק כאמור מכוסה באיזו מהפ  ו/או  וליסות המפורטות  מקבלני המשנה, בין אם אובדן 
נותן השירותים      י ו/או בנספח אישור ביטוח  זה "ביטוחי נותן השירותים  "   20בסעיף  

 ובין אם לאו.   ((1)נספח א' ) )

על ידי נותן השירותים   ייכללו תנאי מפורש על פיו ייקבע כי  הנערכות  ביטוח  פוליסות ה 20.17
נותן השירותים      ותוקודמ  ותראשוני  ןהינ  ידי החברה וכי מבטחי  לכל ביטוח הנערך על 

מוותרים על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי החברה. לרבות כל 
ולרבות כל טענת   1981  –לחוק חוזה הביטוח התשמ"א    59טענה ו/או זכות כאמור  בסעיף  

 "ביטוח כפל" כלפי החברה וכלפי מבטחיה. 

מהאמור לעיל ולהלן, נותן השירותים   מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או  מבלי לגרוע   20.18
בגין נזק לרכוש בבעלותו של   החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיהדרישה ו/או תביעה כנגד  

נותן   ואשר  זה  חוזה  נשוא  השירותים  במתן  אותו  המשמש  ו/או  השירותים    נותן 
הרכוש שנערך על ידו )בין אם נערך ובין אם   השירותים   זכאי לשיפוי בגינו על פי ביטוח

מכל אחריות  לנזק כאמור )לרבות    החברה מנהליה ועובדיהלאו(, והוא פוטר בזאת את  
  .) נותן השירותים  אולם מוסכם בזה כי הפטור  בגין ההשתתפות העצמית המוטלת על 

 .  כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון

  20בסעיף  ם את דמי הביטוח בגין הפוליסות המפורטות  נותן השירותים   מתחייב לשל 20.19
נספח א' לרבות באישור ביטוח על ידי נותן השירותים   )   זה "ביטוחי נותן השירותים  "

, וכל תשלום אחר שיידרש על ידי חברת הביטוח בקשר להם במועד ולמלא ולקיים ((1)

האמו בכלליות  לפגוע  ומבלי  כלשונן,  הפוליסות  הוראות  כל  הוראות  את  על  לשמור  ר, 
כי   ולוודא  ולדאוג  שקיימות  ככל  הביטוח,  בפוליסות  הנכללות  והזהירות  הבטיחות 
הפוליסות תהיינה בתוקף במשך כל תקופת מתן השירותים בקשר עם חוזה זה. בנוסף 
לאמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו, מתחייב נותן השירותים  כי את ביטוחי אחריות מקצועית 

יחז  המוצר  אשר וחבות  פעילות  לכל  דין  פי  על  אחריותו  מתקיימת  עוד  כל  בתוקף  יק 
 נעשתה על ידו בקשר עם חוזה זה, על נספחיו. 

נותן השירותים   מתחייב להודיע לחברה עם היוודע למנהליו על כל אירוע העלול להוות   20.20
עילה לתביעה על פי ביטוח חבות המוצר, אחריות מקצועית, אחריות כלפי צד שלישי או  

מעבידים. כן מתחייב נותן השירותים   לשתף פעולה עם החברה ככל שהדבר אינו    חבות
נוגד את אינטרס נותן השירותים, ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר החברה 
נותן   ידי  על  ביטוח  פי  על  החברה  זכויות  מימוש  ו/או  למבטחים  להגישה  תחליט 

 השירותים.

לקדמותם את סכומי הביטוח המלאים במסגרת ביטוחי  נותן השירותים   אחראי להשיב   20.21
נותן השירותים   בכל מקרה בו תימסר למבטחים הודעה על תביעה אשר תביא להפחתת 

 סכומי הביטוח. 

את  20.22 לשפות  אחראי  יהיה  השירותים  נותן  ולהלן,  לעיל  מהאמור  לגרוע  ומבלי  כן  כמו 
למי מהם עקב אי כיסוי ביטוחי  בגין כל נזק אשר ייגרם    החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה

הנובע מהפרה ו/או אי קיום של תנאי מתנאי איזו מפוליסות הביטוח שלא בתום לב על  
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ידי נותן השירותים   ו/או מנהליו ו/או מי מהעובדים המועסקים על ידו, בכפוף לכך כי  

 הדין.  האחריות ו/או חובת השיפוי מוטלת על נותן השירותים   על פי חוזה זה ו/או על פי 

בנוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור ייקבע בפוליסות כי הפרה בתום לב ו/או   20.23
נותן השירותים,  ידי  על  הביטוח  מפוליסות  איזו  תנאי  מתנאי  של  לב  בתום  קיום  אי 
לרבות, אך לא מוגבל, איחור במתן הודעה ו/או איחור בהגשת תביעה שנעשו בתום לב 

נותן השירותים    החברה ו/או מי מהבאים ו/או מי מטעמו, לא יפגעו בזכויות    על ידי 
 לקבלת שיפוי על פי ביטוחים אלו.   מטעם החברה בקשר עם חוזה זה

)שבעה( ימים ממועד תום תקופת ביטוח על ידי נותן השירותים  , מתחייב    7  - לא יאוחר מ   20.24
בסעיף כאמור  ((  1)נספח א' )נותן השירותים   לחזור ולהפקיד את אישור עריכת הביטוח  

לחזור לעיל  20.7 מתחייב  השירותים    נותן  נוספת,  לתקופה  תוקפם  הארכת  בגין   ,
)נספח א'   ולהפקיד את מסמכי הביטוח לרבות אישור ביטוח על ידי נותן השירותים   

הביטוחים  ((1) בעריכת  מחויב  הינו  עוד  וכל  ביטוח  תקופת  מדי  הנקובים,  במועדים   ,
 ל נספחיו. בהתאם לאמור בחוזה זה ע

נותן השירותים   מצהיר כי ידוע לו שהמצאת מסמכי הביטוח, כאמור, לרבות "אישור   20.25
  " השירותים   נותן  ידי  על  ) ביטוח  א'  פטור  ((  1)נספח  מתן  על  הצהרה  ו/או  כאמור 

(, הינה תנאי מתלה ומקדים לתחילת ו/או להמשך מתן  (2נספח א' )מאחריות לנזקים )
למנוע מנותן השירותים   את תחילת ו/או המשך מתן    השירותים והחברה תהא רשאית

ו/או ההצהרה, כאמור, לא   ו/או האישור  השירותים כאמור במקרה שמסמכי הביטוח 
 הומצאו במועד המוסכם כנדרש.

ו/או   20.26 המצאתם   , השירותים   נותן  ידי  על  ביטוח  בעריכת  אין  כי  במפורש  בזה  מוסכם 
או בשינויים, כדי להטיל אחריות כלשהי  /בבדיקתם ו/או אי בדיקתם, על ידי החברה  ו

התאמתם  בדבר  אישור  להוות  ו/או  החברה  מטעם  מהבאים  מי  על  ו/או  החברה  על 
למוסכם ו/או כדי לצמצם ו/או לגרוע בצורה כלשהי מאחריותו ו/או מהתחייבויותיו של 
כדי להטיל אחריות כלשהי על    נותן השירותים   על פי חוזה זה ו/או על פי הדין ו/או 

 .החברה ו/או מי מהבאים מטעם החברה בקשר עם חוזה זה

למען הסר ספק מובהר כי המצאת או אי המצאת מסמכי הביטוח לרבות אישור ביטוח   20.27
בסעיפים   כאמור  השירותים    נותן  ידי  תפגע    20.24   –ו  20.7על  לא  במועד,  לעיל 

 פי חוזה זה, על נספחיו.   -בהתחייבויות נותן השירותים   על 

ר 20.28 נותן  החברה  ידי  על  שיומצאו  הביטוח  אישורי  את  לבדוק  חייבת(  לא  )אך  שאית 
השירותים   כאמור לעיל ונותן השירותים   מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על  
מנת להתאימם להתחייבויותיו על פי נספח א' זה )תנאים כלליים לביטוח על ידי נותן  

 השירותים  (. 

ייב כי זכות הביקורת של החברה ביחס למסמכי הביטוח  נותן השירותים   מצהיר ומתח 20.29
)הפוליסות( ואת אישורי הביטוח וזכותה לבדוק את מסמכי ואישורי הביטוח ולהורות 

כל חובה   החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיהעל תיקונם כמפורט לעיל, אינה מטילה על  
ם, ותוקפם, או  וכל אחריות שהיא לגבי מסמכי ואישורי הביטוח כאמור, טיבם, היקפ

לגבי היעדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על נותן השירותים   על פי  
 חוזה זה ו/או על פי הדין. 

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזה כי החברה תהייה רשאית לעכב כל סכום  20.30
ורה העומדת מהתמ  זה "ביטוחי נותן השירותים  "  20סעיף  לו הינו זכאית על פי תנאי  
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לזכות נותן השירותים   בקשר עם ההתקשרות נשוא חוזה זה ובתנאי שהודיעה על כך 

 )שבעה( ימים מראש. 7לספק, בכתב, 

מוסכם בזה על החברה כי עם תשלום תגמולי הביטוח במלואם ויישוב התביעה בהתאם  20.31
באם למוסכם על החברה, יושב לספק הסכום המעוכב בניכוי הוצאות שנגרמו לחברה )

 נגרמו( בקשר עם התביעה לתגמולי הביטוח, כאמור.  

מוסכם בזה במפורש כי האחריות לתשלום דמי הביטוח וההשתתפות העצמית חלה על   20.32
על   לא  ובכל מקרה  ו/או מי מהבאים מטעם החברהנותן השירותים   בלבד,   החברה 

 בקשר עם חוזה זה. 

מתחייב נותן השירותים   למלא בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בחוזה זה לעיל,  20.33
וכל  ממלכתי  בריאות  ביטוח  חוק  לאומי,  לביטוח  החוק  והוראות  דרישות  כל  אחר 

הצווים, התקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל, ובעיקר, אך מבלי לפגוע מכלליות 
לרבות  זה,  חוזה  נשוא  השירותים  במתן  שיועסקו  העובדים  שכל  באופן  לעיל,  האמור 

לה שיועסקו באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת חוזה זה, שליחיו וא
 זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל. 

נותן השירותים  "  20בסעיף  מובהר בזאת, כי כל הוראה   20.34 בקשר לביטוח   זה "ביטוחי 
אינה באה לגרוע מכוחם של הוראות החוזה בדבר אחריותו של נותן השירותים   לנזקים 

 ם יגרמו כאמור בסעיפים אחרים בחוזה זה ו/או על פי הדין. בא

הנן מעיקרי החוזה, והפרתן   זה "ביטוחי נותן השירותים  "  20סעיף מובהר, כי הוראות  20.35
על אף האמור לעיל, אי המצאת מסמכי הביטוח במועד   מהווה הפרה יסודית של החוזה.

ממועד בקשת החברה בכתב, להמצאת ימים    10לא תהווה הפרה יסודית, אלא אם חלפו  

 . מסמכים כאמור

לא ביצע ו/או לא קיים ו/או לא האריך נותן השירותים   את הביטוחים אשר התחייב   20.36
לבצע על פי חוזה זה במלואם או בחלקם, תהא החברה רשאית, מבלי לפגוע בזכויות 

לפי חוזה החברה לפי חוזה זה או על פי הדין, לעכב כל תשלום המגיע מהחברה לקבלן  
נותן השירותים      זה. ידי  על  ביטוח  נספח אישור  הצגת  עם  כי  על החברה  בזה  מוסכם 

(, בהתאם לנדרש על פי החוזה ולמוסכם על החברה, ישולם לקבלן הסכום (1נספח א' ))
 המעוכב, כאמור. 

 

 

 וסיום החוזהביצוע העבודות תקופת  ט.

 תקופת הביצוע הינה כדלקמן: .21

 

חודש ותקופת בדיקה של    1יח' ברחבי העיר, במשך    150-פיילוט בהיקף של כ התקנת  

 חודשים. 6

 

בנוסף לאמור בכל מקום אחר בחוזה זה, רשאית המזמינה בכל עת ומכל סיבה שתראה  .22

לנותן   כך  על  בכתב  הודעה  ידי  על  גמר  לידי  מקצתו  או  כולו  זה,  חוזה  להביא  לה 
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תיים החוזה בתאריך הנקוב בהודעה אשר יהיה  השירותים. ניתנה הודעה כאמור, יס

 ימים מיום מתן ההודעה.    7לפחות 

השירותים,   .23 נותן  ידי  על  החוזה  הפרת  עקב  שאינן  בנסיבות  גמר  לידי  החוזה  הובא 

ישולם לו שכרו בעד אותו חלק מהשירותים שהוא ביצע ואשר אושרו על ידי המזמינה  

 ותים לא תהיה תביעה או דרישה מעבר לכך. עד להבאת החוזה לידי גמר, ולנותן השיר

הפר נותן השירותים אחת או יותר מהתחייבויותיו על פי הסכם זה, כולל נספחיו, ולא   .24

על כך התראה מהמזמינה של   כן    7תיקן את ההפרה לאחר שקיבל  )אלא אם  ימים 

מדובר בהפרה אשר יש חובה לתקנה באופן מידי(, תהיה המזמינה רשאית לבטל את 

בגין ה רק  תמורה  השירותים  לנותן  תגיע  כזה  במקרה  מוקדמת.  הודעה  ללא  סכם, 

נגרמו   אשר  הנזקים  בניכוי  ההסכם,  הפסקת  ליום  עד  ידו  על  שבוצעו  השירותים 

 למזמינה בשל ההפרה. 

אין בשימוש בסעד לו זכאי צד לחוזה זה כדי לגרוע מזכותו של אותו צד לכל סעד נוסף  .25

 פי דין בקשר עם חוזה זה.  על פי חוזה זה ו/או על

ייחשב   .27 לפירוקו  בקשה  הוגשה  או  נכסים  כינוס  צו  השירותים  נותן  כנגד  ניתן  אם 

הדבר כאילו הופר החוזה על ידי נותן השירותים הפרה יסודית, והמזמינה תהא רשאית  

 לבטלו, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר לו היא זכאית על פי דין ועל פי חוזה זה. 

סכם בין הצדדים כי בכל מקרה בו הסתיים או בוטל חוזה זה, מכל סיבה שהיא,  מו . 28

יעביר נותן השירותים למזמינה כל מסמך ו/או כל תכנית ו/או כל חומר שנמסר לו על ידי  

המזמינה ו/או שהוכן על ידו במסגרת חוזה זה )להלן: "המסמכים"(. כמו כן מוסכם בזאת  

עם פעולה  ישתף  השירותים  נותן  של   כי  התקין  המשכם  לצורך  המזמינה  שתורה  מי 

 השירותים, וזאת ללא כל תשלום נוסף.   

 

 איסור הסבה י.

נותן השירותים אינו רשאי להסב לאחר חוזה זה או כל חלק ממנו וכן אין הוא רשאי   .  29

להעביר או למסור לאחר כל זכות או חובה הנובעת מחוזה זה, אלא בהסכמת המזמינה 

ומראש, ובתנאים שתקבע. נותן השירותים אינו רשאי למסור לאחר את ביצוע בכתב  

 השירותים כולם או מקצתם, אלא בהסכמת המזמינה בכתב ומראש.  

נותן השירותים יהיה רשאי להעביר את ביצוע העבודה או חלק ממנה לקבלן משנה רק  .         30

העבודה )או חלקה( לקבלן משנה וכאשר יקבל את אישור המזמינה בכתב להעברת  אם

  ולזהותו של קבלן המשנה, ובכפוף לתנאים שבאישור זה. 

נותן   במתן הסכמה כאמור מטעם המזמינה להעסיק קבלן משנה אין כדי לפטור את 

יישא  השירותים  ונותן  דין,  ולפי  זה  חוזה  לפי  והתחייבויותיו  מאחריותו  השירותים 

לכל מעשה של מבצעי השיר )לרבות קבלני משנה אשר זהותם באחריות מלאה  ותים 

 אושרה על ידי המזמינה(, באי כוחם ועובדיהם.  

 

 סודיות ומוניטין  יא.
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נותן  .31 מתחייב  ולאחריה,  השירותים  נותן  ידי  על  השירותים  ביצוע  תקופת  במשך 

לא  להעביר,   לא  לגלות,  לא  בסודיות,  לשמור  דין,  כל  להוראות  בכפוף  השירותים, 

מה מראש ובכתב של המזמינה ולא למסור בכל דרך שהיא לעשות שימוש ללא הסכ

ובשום זמן שהוא, הן במשך זמן התקשרותו והן לאחר מכן, כל מידע, ידיעה, מסמך 

ו/או כל חומר שהוא, לרבות רעיונות ומידע לא כתוב, על הנעשה אצל המזמינה ו/או 

של   הייצור  דרכי  ו/או  פעולותיה  ו/או  תכניותיה  ו/או  במזמינה  מידע   הקשור  ו/או 

מסחרי ו/או בטחוני ו/או כל עניין מקצועי אחר שיגיעו לידיעת נותן השירותים אגב 

 מתן שירותים. 

ו/או  .32 במידע  בעקיפין  או  במישרין  להשתמש,  שלא  בזה  מתחייב  השירותים  נותן 

במסמכים ו/או בכל חומר שהוכן על ידו ו/או שנמסר לו על ידי המזמינה אלא על פי 

 ולמטרות המזמינה. הוראות המזמינה 

נותן  .33 מתחייב  ולאחריה,  השירותים  נותן  ידי  על  השירותים  ביצוע  תקופת  במשך 

השירותים שלא לפגוע בדרך כלשהי במוניטין המזמינה, בשם הטוב שלה ושל חבריה, 

 מנהליה ומטרותיה. 

נותן השירותים מצהיר בזה כי הוא מכיר את הכללים והמגבלות בדבר איסור ניגוד  .34

וכ ביצוע עניינים  עם  ביחס  עניינים  לניגוד  חשש  כל  זה  הסכם  חתימת  במועד  אין  י 

 השירותים נשוא הסכם זה ביחס למבצע ו/או מי מטעמו. 

ככל שיתעורר חשש כלשהו, בין לגופו ובין למראית עין בלבד, של ניגוד עניינים בין  .35

על  נותן השירותים ו/או מי מטעמו לבין פעילותו בהתאם למסמכי ההתקשרות, יודיע

כך נותן ההתקשרות לאלתר בכתב למזמינה. למזמינה שמורה הזכות הבלעדית לקבל 

החלטה בנוגע לניגוד העניינים ו/או לחשש הקיים, ככל שקיים כזה, ובין היתר תוכל 

 להביא הסכם זה לכדי סיום, בהתאם להוראות ההסכם דנא. 

והנחיות מאת הספק מתחייב לפעול על פי הוראות כל דין, ותקנותן השירותים   .36 נות 

 הגורמים הרלוונטיים בכל הקשור והנוגע במידע ובאבטחת המידע.  

אשר  .37 אחר  ציוד  וכל  המסמכים  הנתונים,  כל  כי  בזאת,  מובהר  ספק  כל  הסר  למען 

תהיה זכות   מזמינהול  המזמינהשל    ה הוכנו/נרכשו לטובת ביצוע חוזה זה, יהיו רכוש

לקבלם בכל עת, במהלך תקופת ביצוע חוזה זה ולאחריו. האמור לעיל יחול גם באשר  

בכל תוכנת מחשב אשר ייעשה בה שימוש   מזמינהלזכות השימוש אשר תהיה נתונה ל

 לצורך ביצוע חוזה זה. 

ל .38 יהיה  לא  זה,  בחוזה  לעיל  האמור  מכל  לגרוע  השירותיםמבלי  מקרה   נותן  בשום 

כות עכבון על כל חומר, מידע, ציוד ו/או כל דבר אחר אשר יימסר לו ו/או ונסיבות כל ז

יגיע לרשותו בקשר עם ביצועו של חוזה זה ויהיה עליו להחזירם בשלמותם מיד עם 

 דרישה ראשונה של  המזמינה.

 

 שונות יב.

כל הודעה שצד צריך ליתן לפי חוזה זה תינתן במסירה אישית או בדואר רשום לפי  .39

ה כהודעה הכתובת  תחשב  רשום  בדואר  שנשלחה  הודעה  זה.  חוזה  בראש  מצוינת 

 שעות ממועד משלוחה. 72שנתקבלה על ידי הנמען בתום 
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בכל  .40 היוצרים,  זכויות  לרבות  שהוא,  סוג  ו/או  מין  מכל  הזכויות  כל  כי  בזאת  מובהר 

רכושה  הנם  זה,  חוזה  פי  על  ו/או  בקשר  השירותים  נותן  ידי  על  שיוכנו  המסמכים 

ה של המזמינה, ונותן השירותים מוותר בזאת לטובתה של המזמינה ומעביר לה וקניינ

רשאית  תהיה  והמזמינה  היוצרים,  זכויות  לרבות  הנ"ל,  במסמכים  הזכויות  כל  את 

רשאית  תהיה  המזמינה  כי  מובהר  ספק,  הסר  למען  הנ"ל.  במסמכים  להשתמש 

נותן שירותים אחר להשתמש במסמכים הנ"ל, לרבות שינויים ותיקונם, גם באמצעות  

אולם נותן השירותים יהיה פטור מכל אחריות על פי הסכם זה במידה ובוצעו שינויים 

ו/או התיקונים שבוצעו כאמור,  ג' כלשהו, בהתייחס לשינויים  ותיקונים על ידי צד 

 והכל בהתחשב במהות השינויים ו/או התיקונים שבוצעו. 

הא זכות קיזוז כלפי המזמינה, וכן לא למרות האמור בכל דין, לנותן השירותים לא ת .41

תהא לו זכות עכבון כלשהי על מסמכים ו/או מידע ו/או נתונים ו/או רכוש אחר כלשהו 

של המזמינה, לרבות מסמכים ו/או מידע שהוכנו על ידי נותן השירותים בקשר ו/או 

 עפ"י חוזה זה, ונותן השירותים מתחייב להעביר את כל המסמכים ו/או המידע הנ"ל 

 לידי המזמינה מיד עם דרישתה כי יעשה כן. 

בוטל החוזה מכל סיבה שהיא, תהא המזמינה רשאית למסור את העבודה לכל אדם  .42

ו/או גוף, ולהשתמש לצורך כך בכל החומר, לרבות תכניות, מסמכים, דו"חות וכיו"ב 

 מסמכים הקשורים בעבודות, לרבות אלה שהוכנו על ידי נותן השירותים.

ו/או נותן   .43 במידע  בעקיפין  או  במישרין  להשתמש,  שלא  בזה  מתחייב  השירותים 

במסמכים ו/או בכל חומר שהוכן על ידו ו/או שנמסר לו על ידי המזמינה אלא על פי 

 הוראות המזמינה ולמטרות המזמינה. 

הוויתור כוויתור על  ויתרה המזמינה על הפרת הוראה מהוראות חוזה זה, לא ייחשב .44

כן של אותה הוראה או כל הוראה אחרת בחוזה זה. כל ויתור, ארכה כל הפרה שלאחר מ

ידי  על  ונחתם  בכתב  נעשה  אם  אלא  תוקף,  בר  יהיה  לא  המזמינה  מטעם  הנחה  או 

 המזמינה. 

מוסכם בין הצדדים כי תנאי חוזה זה משקפים את המותנה בין הצדדים במלואו וכי  .45

מצגים, הצהרות,  הבטחות,  בכל  קשורה  תהיה  לא  הסכמים   המזמינה  מכתבים, 

פה או בכתב, שאינם נכללים בחוזה זה ושנעשו, אם בכלל, - קודמים והתחייבויות, בעל 

לפני חתימתו. כל שינוי או תיקון בחוזה זה וכל תוספת לחוזה זה חייבים להיעשות 

 בכתב ובחתימת הצדדים.  

ו/או לפני תחילת מתן העבודות ידאג נותן השירותים לכל הרישיונות ו/או ההיתרים   .46

האישורים לביצוע העבודות, ככל שאלה דרושים. נותן השירותים מתחייב לטפל בכל 

הדרוש להשגת הרישיונות והאישורים הנ"ל. השגת הרישיונות והאישורים תהא על 

 אחריות נותן השירותים ועל חשבונו.  

 

  ערבות בנקאית .47

למזמינה, עד מועד   נותן השירותיםלהבטחת מילוי התחייבויותיו על פי החוזה, ימציא   .1

צמודת מדד בסך של    10,000חתימת החוזה, ערבות בנקאית מקורית בלתי מותנית 
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, לחוזה.  הערבות  תהא בתוקף עד לתום תקופת החוזה'  בנספח  ש"ח, בנוסח המצורף כ

 בתוספת חודשיים.

 להבטחת תשלום ההוצאות והנזקים כמפורט להלן:  הערבות תהא, בין השאר, .2

כל נזק או הפסד העלול להיגרם למזמינה עקב או בקשר עם כל הפרה או אי מילוי   .א

 תנאי כלשהו מתנאי החוזה. 

כל ההוצאות והתשלומים שהמזמינה עלולה להוציא או לשלם או להתחייב בהם   .ב

שהמזמינה תתבע בה והקשורה  בקשר עם חוזה זה, או בקשר עם כל תביעת צד ג'  

 בדרך כל שהיא לביצוע העבודות או למעשה או למחדל של נותן השירותים.

 הערבות תהא ניתנת לחילוט על פי פנייה חד צדדית של המזמינה.   .ג

או   .ד כולו  הערבות  סכום  את  לגבות  רשאית  המזמינה  תהיה  כאמור  מקרה  בכל 

השתמשה   פעמים.  במספר  או  אחת  בפעם  לגבות  מקצתו,  בזכותה  המזמינה 

נותן השירותים להשלים מיד את סכום הערבות   מהערבות סכום כלשהו, חייב 

לסכום המקורי. לא עשה כן, ניתנת בזאת הוראה בלתי חוזרת למזמינה לגבותו/או  

לנכות מתוך התשלומים המגיעים לנותן השירותים בהתאם לחוזה זה ו/או מסיבה  

בתה מהערבות ולהחזיקו כפיקדון בידה. דין  אחרת כלשהי סכום השווה לסכום שג

 סכום זה יהא כדין הערבות כנזכר לעיל. 

כל העלויות וההוצאות הכרוכות בהשגת הערבות הנ"ל יחולו על נותן השירותים  .ה

 בלבד.

ידי   על  כן  לעשות  שיידרש  עת  בכל  הבנקאית  הערבות  תוקף  את  יאריך  הספק  ו. 

נקאית, יוכל המזמין לחלטה, מבלי  המזמינה.  סירב הספק להאריך את הערבות הב

 לפגוע בכל זכות אחרת הנתונה למזמינה עפ"י החוזה ו/או עפ"י כל דין. 

 

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 

 

 ___________________________  ___________________________ 

 נותן השירותים המזמינה 
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    אישור ביטוחי נותן השירות  –( 1א' )נספח 
 ( התקנת מערכות קר"מ ) 

 

  אישור קיום ביטוחים  
 __________________  תאריך הנפקת האישור 

ל  אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כ
הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור  תנאי 

 בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 

 מעמד מבקש האישור  אופי העסקה מבוטחה מבקש האישור 

 נותן השירותים.    שם שם
 אספקה והקמת   
 מערכת ממוחשבת       
 לניהול וקריאה       
 מים.  מרחוק של מדי      

 השירותים.   מזמין  
 תאגיד מים וביוב.   
 חברה עירונית.   

  בע"מ  קרית גתמי 

ת.ז./ח.פ.   514215391ת.ז./ח.פ. 
 ____________ 

 מען  מען 

  , קרית גת 5/1שד' לכיש 

 

 סוג הביטוח 
 חלוקה לפי גבולות אחריות או  

 סכומי ביטוח

מספר  
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום 

גבול האחריות/  
 סכום ביטוח 

 כיסויים נוספים בתוקף 

 יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ב'  מטבע  סכום 

 ביטוח רכוש
 )אש מורחב( 

 
 ________ 

 
 _______ 

 
 _______ 

 
 _______ 

 
₪. 

 ויתור על תחלוף לטובת מבקש  309

 האישור.         

 כיסוי בגין נזקי טבע.   313

 כיסוי פריצה ושוד.   314

 כיסוי רעידת אדמה   316

 ראשוניות.   328

  צד שלישי 
 ________ 

 
 _______ 

 
 _______ 

2,000,000 
למקרה  
ולתקופת 
 הביטוח.

 

 
.₪ 

 צולבת. אחריות   302

  -קבלנים וקבלני משנה  307
 הרחבה.

 ויתור על תחלוף לטובת מבקש  309

 האישור.         

 כיסוי לתביעות המל"ל. 315

 מבוטח נוסף בגין מעשי ו/או  321

מבקש   - מחדלי המבוטח        
 האישור. 

מבקש האישור מוגדר כצד   322
 שלישי.

 ראשוניות.  328

  חבות מעבידים 
 ________ 

 
 _______ 

 
 _______ 

6,000,000 
 לתובע
20,000,000 
לתקופת 

 .הביטוח

.₪ 
 

.₪ 

 ויתור על תחלוף לטובת מבקש  309

 האישור.         

מבקש האישור, מבוטח נוסף    319
וייחשב כמעבידם של מי   היה

 המבוטח.  מעובדי 

 ראשוניות.   328

 אחריות מקצועית 
 

 רטרואקטיבית 
 ____________ 

 

 
 ________ 

 
 _______ 

 
 _______ 

2,000,000 
למקרה  
ולתקופת 
 הביטוח

 
.₪ 

 אובדן מסמכים. 301

דיבה השמצה והוצאת לשון   303
 הרע.

 ויתור על תחלוף לטובת מבקש 309

 האישור        

מבוטח נוסף בגין מעשי ו/או   321
 מבקש האישור.  - המבוטח   מחדלי
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 מרמה ואי יושר עובדים.  325

 פגיעה בפרטיות.  326

עיכוב/שיהוי עקב מקרה   327
 ביטוח. 

 ראשוניות.  328

 . חודשים( 6תקופת גילוי ) 332

 חבות המוצר
 רטרואקטיבית 

 
 _________ 

 
 ________ 

 
 _______ 

 
 _______ 

2,000,000 
למקרה  
ולתקופת 
 הביטוח

ויתור על תחלוף לטובת מבקש   309 ₪.
 האישור 

מבקש האישור מבוטח נוסף    321
 מעשי/מחדלי המבוטח.   ןבגי

 ראשוניות   328

 חודשים(  6) תקופת גילוי 332
 

 (: ג' )בכפוף, לשירותים המפורטים בחוזה בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח  פירוט השירותים

 ( מערכות בקרה ושליטה.049)

 ביטול/שינוי הפוליסה 

  )שלושים( יום 30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול בתקופת הביטוח של איזה מפוליסות הביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 

 לאחר משלוח הודעה בכתב בדואר רשום למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול. 

 מהדורת הפוליסה

  הערות __________  ביט מהדורה __________  חברת הביטוח

 האישורחתימת 

 המבטח:
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   הצהרה על מתן פטור מאחריות  - (2)  א'נספח  

 תאריך __________ 
  לכבוד

 בע"מ  קרית גתמי 

 ,  5/1שד' לכיש 

 )להלן: "החברה"( קרית גת 

 א.ג.נ.,
 הצהרה על מתן פטור מאחריות לנזקים 

 _________________________________________. שם הקבלן: 

 _________________________________________ כתובת:

מרחוק של   לאספקה, הקמה והתקנת מערכת ממוחשבת לקריאה וניהול הסכם תיאור השירותים : 

 "(.השירותים מדי מים )להלן: "

ח.פ. _______________מרחוב ____________________,   ____________________הנני 

 ________ מיקוד _____________, מצהיר בזאת : 

הננו משתמשים במתן השירותים שבנדון ברכוש ו/או בציוד הנדסי לרבות חשמלי ו/או אלקטרוני ו/או   א.
 . ממוחשב בבעלותנו ו/או בשימושנו לצורך מתן השירותים שבנדון

 האמור בהצהרה זאת, הננו מתחייבים כדלקמן:על אף  ב.

הננו פוטרים את החברה ו/או מי מהבאים מטעם החברה מכל חבות בגין אובדן או נזק לרכוש   .1 
האמור לעיל אשר שמש אותנו לשם פעילותנו בקשר עם מתן השירותים, כל זאת למעט כלפי מי  

 שגרם לנזק בזדון. 

פריצה ו/או    מי מהבאים מטעם החברה מכל אחריות לגבי נזקיהננו פוטרים את החברה ו/או   .2 
מי   ו/או  החברה  כלפי  )תחלוף(  לשיבוב  זכותנו  על  ומוותרים  לעיל  האמור  הציוד  של  גניבה 
מהבאים מטעם החברה במקרה שכזה כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון ולמעט כנגד  

 חברות שמירה. 

הבאים מטעם החברה מכל חבות בגין נזק לרכוש בבעלותנו  הננו פוטרים את החברה ו/או מי מ .3 
לעיל   האמור  בציוד  השימוש  עקב  כלשהו  שלישי  צד  ו/או  משנה  קבלני  ו/או  מטעמנו  מי  ו/או 
המשמש אותנו ו/או מי מטעמנו בכל הקשור בפעילותנו במתן השירותים כל זאת למעט כלפי מי  

 שגרם לנזק בזדון. 

ה ו/או תביעה מצדנו ו/או קבלני משנה המועסקים על ידנו, בניגוד  היה ותעלה טענה ו/או דריש  .4 
ו/או מי מהבאים   לשפות את החברה  לעיל, לרבות צד שלישי כלשהו, הננו מתחייבים  לאמור 

 מטעם החברה בכל תשלום ו/או הוצאה שמי מהם יישא בה לרבות הוצאות משפטיות.

פוליסות לביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר, כאמור  הרינו מצהירים בזה כי נערוך ונחזיק   .5 
בנספח תנאים כלליים לביטוח בהסכם ובנספחיו, במשך כל התקופה בה קיימת לנו אחריות על  

 פי ההסכם שנחתם בינינו ביום __________ למתן השירותים ועל פי הדין. 

 
 ולראיה באנו על החתום 

 בכבוד רב 
 

 )תאריך(   המצהיר( )חתימת   )שם המצהיר(  
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 נוסח ערבות בנקאית  –נספח ב' 
 

 לכבוד
 

 מ "מי קרית גת בע
 

 ערבות בנקאית מספר ___________ הנדון: 
 
 
 

)להלן:   ____________ מזהה  מס'   ____________________________ בקשת  פי  על 
חמשת ₪ )במילים:    10,000כל סכום עד לסך  "( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק  המבקשים"

למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד כמפורט להלן  בתוספת הפרשי הצמדה    ₪(  אלפים 
עם בקשר  הצמדה"(,  "הפרשי  התקשרות   )להלן:  שירותי    חוזה  מידע  למתן  מערכת  הקמת 

   .במסגרתו, להבטחת ביצוע כל התחייבויותיהם (GISגיאוגרפית )
 

  14סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה תוך  אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או  
ימים מיום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק  
את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים  

גנה כלשהי שיכולה לעמוד  בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת ה
 למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. 

 
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות,  
שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך  

 הכולל הנ"ל. 
 

 במכתבנו זה:
 
המחירים לצרכן כללי, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  משמעו מדד    –"  מדד"

 ולמחקר כלכלי. 
 

 הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:
 

המדד אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, עפ"י ערבות זו )להלן: "
הי החדש  ______ ביום  שפורסם   ____ חודש  בגין  המדד  לעומת  עלה  החדש  המדד  כי  ינו  "( 

" )להלן:  נקודות  להכפלת  המדד היסודי__________  יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה   )"
המדד החדש בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי בניכוי סכום הקרן  

 המקורי. 
 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. 
 

 ____________ ועד בכלל. ערבות זו תישאר בתוקפה עד 
 דרישה שתגיע אלינו אחרי __________לא תענה. 

 לאחר יום __________ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. 
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. 
 

דרישה בפקסימיליה ו/או באמצעי אלקטרוני ו/או במברק לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות  
 זה.

 
 

 , בכבוד רב
 

 בנק _________ 
 

 

 


