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   כללי .1

לקבל הצעות מחיר לאספקת והתקנת מערכת ומדי מים לקריאה מרחוק   תמבקש המזמינה 1.1

על פי הקטרים והדרישות    . נדרשת הצעה לכל מדי המים6ועד "  3/4" ים שבין )קר"מ( בקטר

 להלן. , דרישות מדי המים 6 סעיףהמוגדרות ב

חודשים   4לתקופה של    יח' 500- כבהיקף של  כפיילוטבתחילה מערכת הקר"מ תותקן  1.2

 . ברחבי העיר

 אזורי פעילות התאגיד. לכל תורחב פריסת המערכת  , ככל שיאושרטלאחר אישור הפיילו 1.3

 תכולת המערכת  .2

 אשר תסופק תכלול את המרכיבים להלן:  מערכת הקר"מ

 . "המים מדי"דרישות  בסעיף קטרים המוגדרים יות ובכמומדי מים ב 2.1

לאורך תקופת   המערכת בעיר הקיימת ובמבנים חדשים  ותחזוקתמדי המים התקנת  2.2

 . ההסכם

 מערכת תקשורת שלמה, שידור וקליטה אלחוטית בין מד המים למרכז הבקרה.  2.3

ומערכת  תוכנה לעיבוד, ניתוח והצגת הנתוניםבסיסי נתונים, שרת, כולל מערכת ניהול,  2.4

 . אבטחת מידע

 ים למערכות חיצוניות:ממשק 2.5

 למערכת הגבייה   -

 .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  .3

מטרת הפרויקט היא התקנת מערכת קריאה מרחוק למדי המים לצריכה ברשת המים שבאחריות  

 : חברהה

 אספקת כל מרכיבי המערכת כמוגדר בסעיף  "תכולת המערכת".  3.1

 . התקנת פרויקט פילוט 3.2

 כולל: בהתאם לשלבי הביצוע  התקנת המערכת בשלמותה  3.3

 .כולל החלפת אביזרים פגומים  הטכניהחלפת מדי המים הקיימים על פי המוגדר במפרט   3.3.1

, כולל מערכת  מונים חדשים, מכל הקטרים בנקודות צריכה בהן אין מד מים התקנת 3.3.2

 . אינסטלציה
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 התקנת מדי מים וחיבור למערכת במבנים חדשים בתחום התאגיד.  3.3.3

ה חיצונית, על פי שיקול החברה חיבור מדי מים ראשיים קיימים באמצעות יחידת קצ 3.3.4

 בחיבורי מקורות  מיםובפרט חיבור מדי 

 התקנת מערך התקשורת.  3.3.5

 ובאתר הספק.   חברההתקנת מערך המחשוב הנדרש במשרדי ה 3.3.6

 . בהתאם לאומדן בכתב הכמויות החברה התקנת מיגון למדי מים על פי הגדרת   3.3.7

 תחזוקת  מערכת ומדי המים לכל אורך תקופת הפרויקט.  3.3.8

 ימות בהתאם לדרישות רשות המים. קריאות א  3.3.9

התקנת המערכת ובמשך השנה   כולל תמיכה טכנית בשלבי  חברההדרכת והכשרת צוות ה 3.3.10

 . הראשונה מתום ההתקנה

  -תשמ"ח ,מים(–בהתאם לכללי מדידת מים )מדי החלפת מוני המים בתום תקופת השירות 3.3.11

 .  המים במד חבלה במקרה  או  או בהתאם לאישורים מיוחדים של רשות המים 1988

 תקופת הפרויקט ושלבי ביצוע .4

ממועד חתימת חוזה ההתקשרות ובכפוף לאישור   שנים 6 היא המכרז ההסכם על פי תקופת  4.1

לתקופה זהה נוספת או  להאריך את תקופת ההסכם   שמורה האופציה לחברה  .הפיילוט

ופת  ימים לפני תום תק  30לחלק ממנה, וזאת בהודעה מראש שתשלח החברה לקבלן עד  

    .ההסכם

   4חודש ותקופת בדיקה של    1יח' ברחבי העיר, במשך   500- בהיקף של כ פיילוטהתקנת  4.2

 .  חודשים  5, סה"כ חודשים

 תורחב פריסת המערכת לכל אזורי פעילות התאגיד.  הפיילוטלאחר אישור  4.3

בשלמותה בכל נקודות המדידה הקיימות במשך התקנת מערכת התקנת מערכת בשלמותה:   4.4

 תיתכן הארכת תקופת ההתקנה , בהתאם להחלטת התאגיד. חודשים.  8

ועד לתום    ההתקנהמתום תקופת בהתאם לדרישות המכרז  תחזוקת המערכת ותפעולה   4.5

 . ההתקשרותתקופת 

תחזוקת מערכת התקשורת, תוכנת הניהול ובסיסי הנתונים למשך שישה חודשים מתום  4.6

 למסמך זה.  23כמוגדר בסעיף  ופת ההתקשרות תק

 דרישות כשרות מדי המים  .5

מכון טכנולוגי  כשרות רגילה, מטעם  שיסופקו במסגרת הפרויקט נדרש אישור   למדי המים 5.1

 . להלכה, צומת או הלפרין

התרי כשרות  על פי דרישת התאגיד ובכל מקום שיידרש, יסופקו ויותקנו  מדי מים בעלי  5.2

 . שע"י בד"ץ העדה החרדיתאו  MH – ת השבתומשמרבאישור   מהדרין
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 : מהדריןמדי מים בעלי אישור כשרות  5.3

שינוי כלשהו במנגנון  המדידה לשם  היה ובמד המים בעל אישור כשרות מהדרין קיים  5.3.1

 המציע: מדידת צריכת המים בשבת ובחג, על  

 ובחג  להציג תיאור מילולי וגרפי של מנגנון המדידה בשבת -

, השונה ממגבלת המדידה הכללית של מד  ובחג אם קיימת מגבלת מדידה בשבת -

 . נפח המים המכסימלי אותו ניתן למדוד בשבת ובחגלציין במפורש את  יש  המים, 

 ייתרון למד מים בעל מנגנון מדידה אחיד  -

  הוגדרו תנאי סף נוספים למעט הקוטר הנדרש לא מהדרין למדי המים בעלי כשרות  5.3.2

)וביתר הדרישות   עומדים בדרישת הכשרות הנ"לההספק להציע מדים  והכשרות. על

ככל יתר המדים )למעט   ומשולבים ברשת התקשורת המוצעת במפרט זה( הכלליות

 . (מות הנדרשות לנושא הכשרות המחמירההתא

 דרישות מדי המים  .6

  -הפרויקט כולל החלפת מדי מים קיימים בכל הקטרים, חיבור מדי מים קיימים בקטרים מ 6.1

ומעלה למערכת הקר"מ בעזרת יחידת קצה חיצונית, והתקנת מדי מים אצל צרכנים  1.5"

 התפתחות הבנייה בעיר. ב קצחדשים בעיר קרית גת, בהתאם ל

 מצבת מדי מים קיימים ותחזית עתידית בטבלה להלן:  6.2

סה"כ     "6   "4   "3   "2   "1/5   "1   "3/4  קוטר   

קיימים    20,484  108  923  234  230  109    36  22,128  

עתידיים    8,666  217  727  216  220  101    19   10,162  

סה"כ     29,150    325   1,650    450    450    210   55  32,290  
 

, יחוברו למערכת הקר"מ בעזרת ומעלה  2קוטר "עלי אישור דגם ממדי המים הקיימים ב  6.3

 יק"צ, כאמור בכתב הכמויות. 

 דרישת הגשה למדי מים:  6.4

  6( ועד " DN 20) 3/4מדי מים מכנים: חובת הגשת הצעה למדי מים מכנים בקוטר שבין " 6.4.1

 => Q3בספיקת לשני סוגי הכשרות : רגילה ומהדרין. רשות ועדיפות למציעים מדי מים 

2.5. 

 :להלן וגדרות בטבלה מ מים ממדי  והדרישות  המים מדי  רשימת   6.4.2

 Rיחס  DN Q3 כשרות סוג מד  קוטר 
(Q3/Q1) 

מנגנון  
 קר"מ

הערכת 
  כמויות 

 CO 3,000א /   50 =< 2.5 / 1.6 20 / 15 רגילה מכני  3/4"

 CO 16,000א /   50 =< 4 / 2.5 20 / 15 רגילה מכני  3/4"

 CO 7,150א /   500 =< 4 / 2.5 20 / 15 רגילה סטטי  3/4"

 CO 70א /   80 =< 6.3 25 רגילה מכני  1"

 CO 150א /   500 =< 6.3 25 רגילה סטטי  1"

 1,450 א / ח  500 =< 16/25/40 32/40 רגילה סטטי  1.5"
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 350 א / ח  500 =< 25/40 50 רגילה סטטי  2"

 350 א / ח  500 =< 63 65/80 רגילה סטטי  3"

 200 א / ח  500 =< 100 100 רגילה סטטי  4"

 50 א / ח  500 =< 250/400 150 רגילה סטטי  6"

 CO 1,000א /   50 =< 4 / 2.5 20 מהדרין מכני  3/4"

 105 ח  /א  50 =< 6.3 / 4 25 מהדרין מכני  1"

 200 א / ח  50 =< 16 / 10 32/40 מהדרין מכני  1.5"

 100 א / ח  250 =< 25/40 50 מהדרין מכני  2"

 100 א / ח  250 =< 63 65/80 מהדרין מכני  3"

 10 א / ח  250 =< 100 100 מהדרין מכני  4"

 5 א / ח  250 =< 250/400 150 מהדרין מכני  6"

 

מעבר  , ללא דרישות סף6עד "ו  3/4"- יוצעו בכל הקטרים מ מהדריןמדי מים מסוג כשרות  6.4.3

 . לדרישה לאישור כשרות

 . יהיו בעלי מנגנון אחוד, ללא כבילה חיצוניתמק"ש   4 עדQ3 מדי מים לספיקות  6.5

 . המים יסומנו ע"פ הנדרש בתקנים והתקנות מדיכל  6.6

   .למדי המים המוצעיםבכללי המים כמוגדר  תקופת השירות של מדי המים 6.7

יהיה סגור הרמטית ויעמוד בדרישות אטימה לפי דרגת   REGISTER – מנגנון הסכימה  6.8

 . IP 68אטימות  

כל מדי המים יהיו מדים "יבשים". ללא כל קשר מכני בין מערכת המדידה לחלק הרטוב    6.9

 של מד המים. 

ויזואלי באמצעות מנגנון התצוגה של מד ניתן יהיה לבצע קריאה של מד המים באופן   6.10

   המים. מנגנון התצוגה יהיה מכני או דיגיטלי.

כל מד ימוספר לפי הוראות המזמין ככל שיהיו, המספור יחרט / ייצרב ע"ג לוח הספרות   6.11

באמצעות לייזר, כאשר אין לפתוח את קפסולת מנגנון הספירה במדים בהם יבוצע המספור  

ן הספירה. כמו כן, אין להסיר את מנגנון הספירה ממד המים  לאחר אטימת קפסולת מנגנו 

לצורך ביצוע המספור ככל שהמד אינו מסופק ע"י היצרן המכייל את המד עם המספור 

 הנדרש. בכל מד יסומן שם המזמין והלוגו בהתאם להוראות המזמין. 

שנות את טבלת  ל  הלא ניתן יהי  1–בנספח ט  ,על המציע למלא פירוט נתוני מדי המים המוצעים

 נתוני מדי המים לאחר ההגשה.

 מדי המים ל דגם אישורי  .7

  .א33ף  מטעם רשות המים לכל מדי המים, כמוגדר בסעיתקף אישור דגם למדי המים יהיה   7.1

 . 1988-לכללי מדידת מים )מדי מים(, תשמ"ח

במלואם בשם מד המים, שם הדגם והמספר הקטולוגי למדי   ו מדי המים המוצעים יתאימ  7.2

 ., ולא בוצע בהם כל שינוי לאחר קבלת האישוראישור הדגםהמים המאושרים במסמכי  
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עותק תיק מוצר, אישור תקינה למדי המים כולל בהתאם לשיקול החברה ניתן יהיה לבקש  7.3

 קבלת אישור התקן.לזהה לזה שהוגש  

אישור דגם, על פי התקנות  ורויקט יהיו בעלי אישורי תקינה מדי המים שיסופקו במהלך הפ 7.4

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

, נדרש בעל 8, סעיף  2022-)מערכות מדידת מים( התשפ"ב  םבהתאם לכללי מדידת מי 7.5

מכון התקנים, לכך  אישור הדגם להגיש לרשות המים אישור לפי הדירקטיבה האירופית או

על הקבלן לעדכן את התאגיד בדבר מסירת האישורים שמד המים עומד בדרישותיהם. 

 כנדרש.

המים חדל לקיים איזה  -יודיע למנהלי הפרויקט, בלא דיחוי, אם דגם מדספק מדי המים   7.6

במקרה כזה, יידרש  בתקופת הפרויקט.  הדגם ימהתנאים הנדרשים על פי התקנים ואישור 

 ק מד מים חלופי, העומד בכל הדרישות.  הקבלן לספ

 מערכת התקשורת  .8

או  -ו   LoraWANובכלל זה   ואו סלולר  Wi-Fiהמידע יועבר בתקשורת אלחוטית: רדיו ואו 8.1

NB-IoT,  .ובתנאי שלטכנולוגיה המוצעת, אישור הפעלה בישראל 

 התקשורת האלחוטית תתנהל בתדר מאושר ע"י משרד התקשורת.   8.2

המציע יציג את האישורים כל ציוד התקשורת יהיה מאושר לשימוש ע"י משרד התקשורת  8.3

 הבאים , בשלב הגשת ההצעה

 . סוג או תעודת "אישור התאמה לצו אי תחולה למכשירמשרד התקשורת לאישור  -

 . אלחוטי" לציוד התקשורת -

 פטור מרשיון זה.  או אישור  הרשיון הפעלמסמך  -

 . אישורי סוג -

 רשיון להקמת תחנות קשר לסחר ולאחזקתם.  -

 . דו"ח בדיקת קרינה מייננת לכל ציוד התקשורת כולל מדי מים אחודים -

היתר להקמה והפעלה של מקורות קרינה או אישור מבודק מורשה של המשרד   -

 . 2006-שס"וחוק הקרינה הבלתי מייננת, ת עפ"י   –לאיכות הסביבה לפטור 

 ממסרים לתקשורת בין יחידות הקצה למרכז הבקרה יותקנו באישור המפקח.   8.4

 : תקשורת דו כיוונית בכל הרמותייתרון למערכת המאפשרת   8.5

 מד המיםרמת מאפשרת שידור שאילתה ממערכת הניהול ל 8.5.1

 מאפשרת הורדת הגדרות מערכת או פרמטרים ממערכת הניהול לרמת מד המים   8.5.2

 ייתרון למערכת המאפשרת יישומי בקרה נוספים כגון: מדידת לחץ, שליטה על מגופים. 8.6

מערכת תקשורת   תקשורת פתוחהפרוטוקול המבוססת על תקשורת מערכת ייתרון ל 8.7

 היברידית, כמוגדר במכרז זה
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  על כלל מרכיביה וקול תשדורות בתשתית התקשורת המוצעת,תאור פרוטמסמך ציג לה יש 8.7.1

נתוני מדי מים שלו,   ת את המוצע מערכת התקשורת יוכל לשדר דרך   כך שספק אחר

אחרות, ונתונים אלו ייקלטו בשרת המערכת ויוצגו בתוכנת   באמצעות יחידת קצה

 . הניהול

ממשק  הוקול  מציג את פרוטו  מאפשרת החלפת תוכנת מערכת הניהול בתוכנה אחרת 8.7.2

 לתוכנת הניהול המוצעת.  

למספר תשדורות  ייתרון .ביום  פעמים  4 המים ישודרו לשרת המערכת לפחות מדי נתוני  8.8

 גבוה יותר. 

 .כל שידור יכלול לוג של נתוני הקריאות השעתיים, מאז השידור האחרון 8.9

יחידות הקצה רמת קליטה : לאורך כל תקופת הפרויקט, נדרשת רמת קליטה של שידורי  8.10

 במרכז הבקרה בשיעור של:

המים, כל  יתקבלו נתוני קריאות של : ממוני המים ביום החיוב )אחת לחודשיים(  100% 8.10.1

הקריאות  נכונות ליום קריאת כמות המים המשמשת לחיוב הלקוחות במערכת הגבייה.

 . אחריות הקבלןב

רמת הכיסוי יתבצע על  חישוב המים לפחות, בתום כל יום.  ממדי  98%  -יתקבלו תשדורות ל 8.10.2

ידי חלוקת מספר התשדורות שהתקבלו כל יום לכלל מדי המים המותקנים, מחולק  

במכפלה של מספר מדי המים המותקנים במספר התשדורות ליום למד, עליה התחייב 

  . 2 –הקבלן בהצעתו בנספח ט 

 להלן נוסחת החישוב:  8.10.2.1

 

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 

 למד  הכיסוי  רמת חישוב. בנפרד מים מד לכל  לפחות בחודש  80% שלנדרשת רמת כיסוי  8.10.2.2

 מספר  של במכפלה  מחולק המים למד  שהתקבלו התשדורות כמספר יחושב  בודד מים

 . בחודש הימים  במספר ליום  התשדורות

 נדרש דו"ח תקשורת יומית/שבועית/חודשית ברמת המערכת.

 

-Fix)   החישובי הקליטה יתבססו רק על שידורים אשר עברו בתשתית התקשורת  הקבועהבהרה:  

Net  ממדי המים אל מרכז הבקרה ללא שימוש במסופונים או ציוד רכוב כלשהוא. כל קריאה שלא )

אחר   גורם  כל  או  רכוב  אמצעי  מסופנים,  באמצעות  השלמות  לרבות  הקבועה,  מערכת  באמצעות 

 חייבת להיות מסומנת כקריאה לא תקינה ולחשב כקריאה חסרה במערכת ובתחשיבי הקליטה". 
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יכולת לפעול בסביבה בה הפרעות רדיו והפרעות    למערכת התקשורת תהיה 8.11

 . אלקטרומגנטיות

 דיווח אירועים בהתפרצות: 8.12

 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  8.13

תשאול יזום משרת המערכת לקבלת נתוני הקריאה במד המים, נכון לרגע  ניתן יהיה לבצע   −

 ביצוע התשאול.  

 דקה מרגע  התשאול.  1זמן קבלת תגובה בשרת המערכת לתשאול יזום לא יעלה על  −

לדאוג לכל האישורים  הקבלן. על הקבלןייקבע על ידי  במידה ותידרשנה מיקום הרכזות 8.14

 שיידרש ובהתאם לתקנות.  הנדרשים ולבצע תיאומים להתקנה, כפי

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

 אבטחת מידע  .9

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

 וחבלה במידע. אבטחת המידע תכלול מרכיבים  ל:  

 תווך אלחוטי מראוטר למערכת יהיה מוצפן הצפנה תקנית. 9.1

( ובנוסף אותנטיקציית שרתים מול הרשת של HTTPS, TLSיש להפעיל הצפנה גנרית ) 9.2

 . הפרויקטמבצע 

רה, תוכנה, מערכות אבטחה  המציע יתכנן מערכת הכוללת תשתית תקשורת, מחשוב, חומ 9.3

הנוהל המעודכן לאבטחת  ואת כלל מרכיבי התווך בהתאם להנחיות נוהל של רשות המים "

 ניתן לקבל את הנוהל לפי דרישה.   ."10.18-מערכות מחשוב חיוניות בספקי המים והביוב 

המציע יילמד את כל צרכי אבטחת המידע המוגדרות בבמסמך זה וימלא אחר ההנחיות   9.4

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

 "נספח ב' דגשים לאבטחת מידע להתקשרות עם ספקי צד ג' "בתוך הנוהל ;  31עמוד 

 ברשתות המחשב החיוניות" . דרישות האבטחה הלוגית 9" פרק בתוך הנוהל ;  34עמוד 

 בתוך הנוהל;  18עמוד 

הציוד מעודכנים לקושחה האחרונה ומוגדרים בצורה מאובטחת  המציע יוודא שכל פרטי  9.5

 לפי הדרישות המחמירות של משרד התקשורת ורשות המים.

הקבלן נדרש לביצוע מיפוי של מערכת וביצוע סקר סיכונים ע"י חברה מאושרת ובהתאם  9.6

 של רשות המים. להנחיות 
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שרת ניהול קר"מ )שרת תפעולי( במערכת הספק, יהיה שרת פיזי נפרד. חיבור מרחוק    9.7

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

. רשת שרת מים )הנוהל מצורף במסמך נפרד מנוהל כללי של הרשות(" של רשות המרחוק

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

 כשרת שעון. 

 . תאגידכלל החיבורים המאובטחים יהיו מוגדרים לפי דרישות ה  9.8

לקריאה בלבד , תאגידשרת מערכת הצפייה  אשר ישמש כספק מידע ללקוחות ומשתמשי ה 9.9

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   9.10

וסנכרונים אחרים לפי דרישות הספק והמזמינה. הסנכרון בין השרתים יתבצע בזמן אמת 

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

 . תהווה שיכפול של המערכת התפעולית

(  EPRחומת האש במערכת ניהול הקר"מ, תאפשר חיבור מאובטח למערכת הגבייה )כיום  9.11

 לצרכים תפעוליים שוטפים.  המזמינה ומי מטעמםולעובדי 

 ניהול שוטף של השרתים: 9.12

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

 .התאגיד   ממנכ"ל למעט מקרים בהם יינתן אישור מיוחד 

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

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

 AS -טפת וגיבויים. כמו כן, ספרי הפעלה, קבצי הגדרות, סיסמאות, קושחות ושו

MADE  .של מערכת התקשורת והשרתים 

 אש -חומת  9.13

המערכת תוגדר כך שכל חיבור אשר נידרש, יהיה בעל חוק מוגדר ועם סינון ברמת   9.13.1

 (. Layer 7האפליקציה )

ללא הפרעות לעבודה  , IPSכל התקשורת הרשת יהיו מנותרות באופן קבוע עם סריקת  9.13.2

 התקינה של הרשת. 

בכל זמן האחריות והשירות, הקבלן ידאג לחידוש הרישום לאחריות ועדכונים מייצרן  9.13.3

 החומרה.

האש אשר תאפשר גישה מינימאלית לשירותים  - המערכת תאפשר כניסה מרחוק דרך חומת 9.13.4

 הנדרשים 

 הגשת ההצעה בשלב 3 –על המציע לספק נתוני מערכת אבטחת מידע כנדרש בטבלה ט 
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 )יק"צ(   יחידות הקצהדרישות  .10

בכל יחידת קצה יהיו לפחות ההתראות הבאות: מגנוט, היפוך, הטיה, זרימה הפוכה, ניסיון   10.1

הרגולטור וכן כל התראה אחרת שתדרש ע"י פירוק, חבלה בתא היבש, שבירת זכוכית 

 . הרלוונטי כדין

 . בהתאם להגדרות הכשרות של מד המים המותקן -הפעלה בשבת 10.2

 ברגיסטר: דיגיטלית או מכנית. המונה תצוגת קריאת  10.3

במדי מים עם תצוגה מכנית, שגיאת דיווח מקסימלית, כלומר הפרש מקסימלי בין מנגנון   10.4

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

לתקופה של   תתבצע שמירת נתונים היסטוריים )לוג( של קריאות שעתיות במד המים  10.5

 . ימים 7לפחות 

הגדרת שעות    .מד מיםהיק"צ תעביר נתונים באופן שיאפשר ניתוח צריכות לילה בכל  10.6

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

 .  IP68 רמת אטימות 10.7

 שרת המערכת   .11

 .  הקבלןשרת המערכת ותוכנת הניהול יותקנו וינוהלו באתר   11.1

 הגישה לנתונים לגורמים מורשים תעשה דרך חיבור מאובטח.  11.2

, מספר ההתקנות ייקבע על  תאגידבבמידה ונדרשת התקנת תוכנה במחשבי המשתמשים   11.3

 . המזמיןידי 

ן תוך בצוע  גישה דרך האינטרנט לנתוני מדי המים לצרכני המים עפ"י מספר צרכ תתאפשר 11.4

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 

הגישה הציבורית אשר פתוחה באינטרנט תעשה דרך שרת נפרד הכולל את כל נתונים וללא   11.5

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

 פיזית. 

 תוכנת הניהול  .12

 המשתמש  ממשק 12.1

 דרישות ממשק המשתמש מתוכנת הניהול מוגדרות להלן: 

 תפריטים  12.1.1

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

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

 יוצגו איקונים לגישה מהירה לפונקציות שונות.  

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

. לדוגמא, בבחירת  על פי פרמטרים דו"ח וכן האפשרויות לסינון המידעלכל  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' 

 צרכן, או כל פרמטר רלוונטי אחר  

 תונים תצוגת טבלאות נ 12.1.2

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

ת נתונים בטבלה: לכל דו"ח/טבלת נתונים, תוגדר רשימת שדות בסיסית כבריר  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 , 

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

 .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 זמן  מיםמערכת התוכנה תציג דוחות נתוני מדי  12.1.3

תתאפשר בחירה של מועדים  לתצוגת הדוחות בפורמט טבלאי או גרפיבטבלאות ובגרפים. 

קבועים: היום, השבוע, החודש, השנה או לחילופין ניתן יהיה לבחור טווח זמן תוך  

וזמן הסיום. בנוסף, ניתן יהיה לבחור ברמת הפירוט   אפשרות לבחירת זמן התחלת הדו"ח

 של הנתונים: שעתיים )במדיה ומוצע(, יומיים, חודשיים ושנתיים. 

תצוגה גרפית של נתונים תתאפשר על ידי בחירת הנתונים וטווח הזמן לתצוגה. בעת תצוגת   12.1.4

 הגרף ניתן יהיה:

 . נתוניםלהוסיף או להסיר  -

 . לשנות את טווח הזמן -

 . גה טבלאית של הנתוניםלעבור לתצו -

 המערכת   דוחות 12.2

 :בתוכנת הניהול יוצגו לפחות הדוחות הבאים 12.2.1

 דו"ח מונים   -
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 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  -

 קריאות לחיוב דו"ח  -

 דו"ח התקשורת יציג נתונים כדלקמן: דו"ח תקשורת יומי:  12.2.2

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

 ; רשימת מונים בתקלת תקשורת בחתך זמן -

י המים והביוב ובהם: מונים שלא  תאגידתקופתיים כנדרש על פי כללי  תקשורת  דוחות 12.2.3

 . , פילוג צריכותמד מיםחודשים, גיול מונים, מצבי  6נקראו במשך  

ניתן יהיה לבצע קליטת נתוני קריאות ידניות על ידי מסופונים או בקידוד, בכל עת או  12.2.4

קריאות אלו יופיעו באופן ייעודי  במקרי תקלה בקליטת נתונים דרך מערכת התקשורת. 

 ר כ"קריאה לא תקינה" ויופיעו בדו"ח ייעודי תחת סימון ברו

 המערכת תייצר הודעות למפעילי המערכת ולצרכני המים במקרי תקלה מוגדרים.   12.3

צרכנים פרטיים, תעשייה,   -ניתן יהיה להגדיר קבוצות מונים על פי סוג משתמש, לדוגמא 12.4

 . מסחר, ולהפיק דוחות צריכה לפי הסיווגים הנ"ל 

להגדיר מבנה הירארכי של קבוצות מוני מים ולבצע מאזן מים    מבנה הירארכי: ניתן יהיה 12.5

 האב למונים הבנים. סוגי קבוצות יכללו, לפחות את הרמות הבאות:  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.   

המייצא מים לאזור שכן, לצורך ביצוע מאזן מים    מד מיםבאזור מדידה ניתן יהיה להגדיר  12.6

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

 . המיוצאת, מכמות המים הנכנסת לאזור
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ת: המערכת תנהל רמות הרשאה שונות לגישה לנתוני המערכת. לפחות לרמות  ניהול הרשאו 12.7

 הבאות: 

 Super User -מנהל המערכת -

 מהנדס הפעלה  -

 מפעיל  -

 צרכן -

 אחר -

 התוכנה תכלול מערכת להפקת וניהול התראות.   12.8

התראות המערכת תכלולנה לפחות את רשימת ההתראות להלן: דליפה, צריכה חריגה,  12.8.1

צור, חבלה, סוללה חלשה, נתק )במד מים לא אחוד(, מגנט,  זרימה הפוכה, מד מים ע

 תקלה בתקשורת. 

 . 4  – בנספח מס' ט על ידי המציע תאור ההתראות ומנגנון הפקת ההתראות למילוי 12.8.2

   תצוגה גיאוגרפית במערכת הניהול של הקר"מ 12.9

, דמוי מערכת מידע  המציע יספק מודול להצגת נתוני קר"מ על גבי תצוגה גיאוגרפית 12.9.1

 הכוללת את היכולות הבאות:  (GISרפית )גיאוג

 . התצוגה הגיאוגרפית תהיה דינמית ותכלול חבילת מידע ובה לפחות שמות רחובות 12.9.2

ובתוך כך להציג כמות גדולה/ קטנה יותר של  –התצוגה תאפשר ביצוע זום פנימה/החוצה  12.9.3

מונים בטריטוריה הנבחרת )המערכת תתמוך בהצגה/הסתרה של נקודות על בסיס  

 . רזולוציית התצוגה(

 יוצג מצב מדי המים: תקין/לא תקין בסמלים ובצבע מתאים. 12.9.4

תתאפשר תצוגה גרפית של אזורי מדידה ונתונים כללים של כל אזור: אומדן כמותי   12.9.5

 ובאחוזים של הפחת, סה"כ הספקת המים לאזור, סה"כ צריכת המים באזור.  

המערכת תאפשר הגדרת פוליגונים )איזורים צבועים( לסימון אזורים ושליפת נתוני   12.9.6

 . המונים באזור 

 בודד או איזור פחת(  מד מיםל נקודה נבחרת )המערכת תאפשר הצגת מידע כמותי לכ 12.9.7

 .או איזור פחת מים מד מיםהמערכת תאפשר קבלת דוחות היסטוריים בדקירת  12.9.8

המערכת תאפשר קליטת נתוני צמתים ומתקנים חשובים ברשת המים לבסיס הנתונים של  12.9.9

 .המונים והצגתם כשכבה בתצוגה הגיאוגרפית 

 והלוגית למערכת הגבייה   ממשק 12.10

ו/או כל תוכנה אחרת    תאגידה ת הגביה של ו"מ תנהל התקשרות עם מערכ מערכת הקר 12.10.1

  .תאגידהדרך חיבור מאובטח שיוגדר ע"י   תאגידהבשימוש 

המערכת תכלול ממשק יעודי לצורך העברת הנתונים המתקבלים מהיק"צ אל מערכת  12.10.2

 הגביה העירונית. 



- 14  - 

 

נתוני  את   תאגידה שלהגבייה תעביר למערכת   נתוני קריאות מונים: מערכת הקר"מ 12.10.3

מערכת הגבייה. תיתכן העברת נתון צרכן בודד או קבוצת  ת מונים, על פי פנייהקריאות  

צרכנים. רשומת הנתונים לכל צרכן תכלול את השדות הבאים: מספר מד, קריאה,  

 תאריך, קוד שגיאה 

  בסיס שינויים. מערכתקובץ פרטי האב, יעודכן במערכת הגבייה ויועבר לקר"מ, על  12.10.4

אחת ליום. באחריות מערכת הקר"מ למשוך את הקובץ  FTP -תעביר קובץ ב , הגבייה

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

מערכת הלוגית לנתוני קריאות לחיוב צרכנים, של כל הצרכנים יועברו ממערכת הקר"מ  12.10.5

UMAX   או לכל אם לאמות המידה של רשות המים. בהת על פי דרישה,בתקופות זמן

 בפורמט ועל פי נוהל מוגדר.  תקופה אחרת שיקבע המנהל, 

החלפת מוני מים: עדכון נתוני מדי מים שהוחלפו יתבצע אחת ליום. מערכת הקר"מ   12.10.6

הכולל את נתוני כרטיס המים ונתוני ההחלפה בשירות   FTPקובץ  הגבייהתעביר למערכת 

 רשת. 

 , במידה וקיים,יועברו ממערכת הקר"מ ליומן אירועים במפרט זהת התראות המוגדרו 12.10.7

במערכת הגבייה באמצעות שירות רשת מתאים. הטיפול בהתראות יימשך דרך מערכת 

דר ולאחר מכן  גהגבייה. ההתראות יישמרו תכנת הניהול של מערכת הקר"מ, לפרק זמן מו 

 תמחקנה מבסיס הנתונים.

הגדרת קבוצות / עצי נתונים תתבצע במערכת הגבייה. מבנה הנתונים יועבר לקר"מ. קובץ   12.10.8

 ועבר מדי יום בפורמט שיוגדר. שינויים י 

ניתוח התקשורת ובכלל זה דוחות והתראות יטופלו במערכת הקר"מ. נתונים אלו לא   12.10.9

 יועברו למערכת הגבייה.  

דוחות והתראות על מערכת המחשוב ומנגנונים פנימיים של מערכת הקר"מ לא יועברו   12.10.10

 למערכת הגבייה.  

ד המים ממערכת הגבייה בזמן  ניתן יהיה לבצע תשאול יזום של נתוני הקריאה במ 12.10.11

 אמיתי. 

תוכנת הניהול של מערכת הקר"מ תבצע עיבוד נתונים, הפקת דוחות כמוגדר על ידי ספק   12.10.12

 המערכת, כך שבכל זמן ניתן יהיה להתעדכן דרכה בנתוני המערכת.  

נתוני מדי מים שייקראו באופן ידני, או באמצעות מסופון, או בכל שיטה אחרת, יועברו   12.10.13

ובמערכת הקר"מ, כולל כל סיווגי הקריאה,   UMAXק וייקלטו במערכת על ידי הספ 

 ויעובדו באופן זהה לשאר נתוני הקריאות, בשתי המערכות.

 הפקת חשבונות תתבצע במערכת הגבייה.  12.10.14

   -  הגיאוגרפית  המידע   למערכת ממשק 12.11

המכיל נקודות מיקום של מדי המים שהותקנו וכן   GISבאחריות הספק להעביר קובץ  12.11.1

 .מ'  2. דיוק נדרש של מיקום המד )רשת ישראל חדשה(  X\Yא"נ של קוארדינטות  רשימה
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 :תאגידשל ה GISהמציע יספק כלי לייצוא נתונים בזמן אמת למערכת ה   12.11.2

גם אם בכל המקומות שיותקנו  –בקר"מ   ע הקמה ומיקום של קובץ מדי המיםהמציע יבצ 12.11.3

לפי דרישות   web serviceציע יתחייב לספק המ .ביצוע ההתקנה הפיזית בוצע ע"י אחרים

אשר יכיל מידע אודות קריאות, כמויות מחושבות, החלפות מונים, התראות   GISספק ה 

ומאזני מים. הממשק יאפשר גישה לכל המידעים בבסיס המידע של תכנת הניהול בהתאם 

 למספר הנכס. 

 ר הנכס באופן שוטף על פי מספ  GIS -נתוני התראות יועברו למערכת ה  12.11.4

לטווח זמן    GIS  - מערכת הקר"מ תעביר נתוני צריכות מים, בהתאם לפניות מערכת ה  12.11.5

 .המוגדר על ידי תאריך ושעת התחלה ותאריך ושעת סיום

, ויכיל מידע אודות  תאגידהמציע יספק במידת הצורך קבצים במבנה שיוגדר ע"י ה   12.11.6

מוגדרת, ומאובטחת   FTPכמויות וקריאות בחתכים שונים. הקבצים יופצו לכתובת 

.  תאגיד, או לספריה אחרת ברשת הפנימית של התאגידבסיסמא אשר תסופק ע"י ה 

 . התזמון יתבצע על בסיס מחזוריות זמן קבועה )יום/שבוע/חודש/דו חודשי וכדומה(

 חיצונית למערכת ניהול   ממשק  12.12

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

 למערכת הניהול של המערכת שתיבחר. הפעלת ממשק  תדרשהזוכה במכרז זה, ספק אחר מ 

שיאפשר גישה לקבלת נתוני    Web serviceתספק ממשק על בסיס  חיצוניתמערכת ה 12.12.1

 המערכת: 

תוני צרכן, נתוני מד וכל נתון אחר השמור בבסיס הנתונים של קריאות מדים, התראות, נ 12.12.2

 . בנוסף יועברו טבלאות המערכת ופרוטוקולי מידע רלוונטיים. מידעמערכת ה

ממשק זה ישמש להעברת נתונים למערכות נוספות של הלקוח אשר יתפקדו לצד מערכת  12.12.3

 , תחזוקה וכו'( BI, GIS)כגון: גבייה,  הניהול של מערכת צד ג'

 את אופן פעולת הממשק שברשותו  להדגיםהמציע על  12.12.4

 אתר צרכנים  .13

 ,קבלת מידעהאינטרנט לשם אתר צרכנים אפשר גישה לצרכני המערכת דרך מע' קר"מ ת  13.1

  .ומסרוניםדואר אלקטרוני  הודעות 

 . האתר יעמוד בדרישות שהוגדרו באמות המידה של רשות המים 13.2

 . לצרכנים יוגדרו על ידי החברהוהתראות שישלחו הודעות  מכתבים, תוכן  13.3

 . לפי מס' זיהוי מים PDF מכתבים שיישלחו ישמרו בפורמט 13.4

 . רישום ראשונישימוש באתר על ידי הצרכנים יתאפשר לאחר  13.5

 . הצרכן יוכל לעדכן את פרטיו האישיים ופרטי ההתקשרות אתו 13.6

 .הצרכן יוכל להגדיר סיסמא לכניסה למערכת 13.7
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 .שם משתמש וסיסמא –דהות בכל כניסה יידרש המשתמש לבצע הז 13.8

 באתר יוצגו: 13.9

 . פרטי צריכת מים יומית וחודשית בטווחי זמן על פי בקשת המשתמש  13.9.1

 . הודעות לצרכן 13.9.2

 . התראות  13.9.3

 .  תאגידהצרכן יוכל להעביר פניות ושאלות ל 13.10

 . השרות לצרכנים לא כרוך בתשלום נוסף 13.1

 תאגיד אפליקציה בסלולר לצרכני ה .14

אפשר גישה לצרכני המערכת תלמכשירי סלולר )סמאטפון(  תכלול אפליקציה  מע' קר"מ  14.1

 .  ומסרוניםדואר אלקטרוני הודעות  ,קבלת מידעדרך האינטרנט לשם 

 . דרישות האפליקציה זהות לדרישות המוגדרות לאתר הצרכנים 14.2

 . ניתן יהיה להוריד את האפליקציה למכשירי הסמארטפון השונים , ללא תשלום 14.3

 .  בתשלום נוסף כרוךיהיה השרות לצרכנים לא   14.4

 בדיקת תוכנת מערכת הניהול  .15

הצגת המערכת והדגמת תתבצע על ידי  בציון ההצעה(  C)מרכיב בדיקת תוכנת הניהול  15.1.1

)פיזית או  בהתאם להגדרות המכרז. הבדיקה תתבצע על ידי פגישה פעולות המערכת 

  9 –בהתאם לנספח ט   הבדיקה. מפרט תאגיד( של נציגי המציע עם נציגי הוירטואלית

יעניק ציון. הציון הסופי יהיה הציון הממוצע    תאגידלמפרט הטכני. כל בודק מטעם ה

 . 70 מינמאלי שינתן ע"י צוות הבודקים. ציון מעבר 

 .  בהתאמה לנדרש במפרט זה, טבלאות וגרפים, תצוגה ותפקוד של תפריטי המערכת 15.2

 לנדרש במפרט זה בדיקת רשימת דוחות קיימים במערכת בהתאמה  15.3

 פיתוחים עתידיים  .16

במהלך תקופת הפרויקט צפויים פיתוחים ושיפורים שונים במרכיבי המערכות נשוא מכרז  16.1

זה. ספק המערכת מתחייב על פי דרישה, להטמיע במערכת המוצעת את החידושים  

 השונים, כדלקמן: 

 .-LoraWan, NB IoTוחות בעלי פרוטוקול מתוקנן כגון שילוב טכנולוגיות תקשורת פת 16.2

 .עדכון גרסאות במערכת הניהול 16.3

 .בטכנולוגיות המדידה של מדי המים  שיפורים 16.4
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 אלו יוטמעו במחירים הנקובים לשירותים ולחומרה הנקובים במסגרת מכרז זה. פיתוחים 16.5

 ולוג נתונים  התקשורת מערכת בדיקות .17

על   נהזמן תגובה לשאילתות,  תתבצערמת פירוט נתוני הקריאות ו, התקשורת כיסוי רמת בדיקת

  ההבדיק. של המערכת המוצעת  קיימת  הגישה להתקנ  באמצעותונציג המציע,  תאגידידי יועץ ה

  במערכת  ות"חדו  יפיק, נציג המציע  התאגיד ליועץ המציע נציג בין,  וירטואלית בפגישהתבוצע 

   : להלן כמוגדר פעולות ויבצע

 ת כיסוי מערכת התקשורת ופירוט נתונים. בדיקת רמ 17.1

בעלי   יועץ התאגיד יבחר שני פרוייקטים מתוך רשימת הפרויקטים הקיימים של המציע 17.1.1

 מדי מים לפחות.  1,000

 . נציג המציע יגדיר תצוגת דו"ח קריאות ללא שדות נתוני צרכני המים 17.1.2

  לכל חודש  ל הקריאותחודשים לבדיקה. נציג המציע יפיק דוח נתוני כ 2יועץ התאגיד יגדיר  17.1.3

 . מתוך רשימת המונים בפרויקט  מונים לפחות, שייבחרו באופן אקראי 1,000 -ל

ללא נתונים מזהים של צרכני    Excelנציג המציע יבצע ייצוא של דו"ח הקריאות לקובץ  17.1.4

 המים. 

 הקובץ יישלח במיידי בדואר אלקטרוני ליועץ התאגיד לבדיקה.  17.1.5

 מספר הקריאות שהתקבלו לכל מד בכל יום. בדיקת היועץ תכלול חישוב   17.1.6

ממדי   95%ניקוד לסעיף זה ייקבע על פי מספר התשדורות הממוצע ליום שהתקבלו עבור  17.1.7

 המים לפחות, בהתאם לטבלת הניקוד הבאה: 

 ניקוד  מס' תשדורות   סעיף 

תקשורת  מספר תשדורות ממוצע  
 ממדי המים לפחות  95% -ליום ל

0   <N <= 4 0 

4   <N <= 6 2 

6   <N <= 12 4 

12   <N     6 

 

בדיקת קיום לוג נתונים שעתי: בדיקת קובץ נתוני יומן הקריאות )לוג( תכלול בדיקת   17.2

שעה, יוענק ציון לסעיף   1בקובץ. אם תדירות הנתונים היא  תדירות נתוני ההסטוריה

 . 6.5  –הרלוונטי בנספח ט 

 זמן תגובה לשאילתות למדי המים.  בדיקת 17.3

 שאילתות להתקנה. זמן התגובה ימדד על ידי יועץ התאגיד. 2המציע יפיק   נציג 17.3.1

 . זמן התגובה הממוצע של כל השאילתות ייקבע כזמן תגובה ממוצע למציע 17.3.2

 . זה לסעיף 0  ציון למציע  ייקבע, אחד בתשאול  מערכת תגובת תתקבל ולא במידה 17.3.3

 . 6 –ציון לסעיף זה בהתאם לטופס הניקוד הטכני , ט  17.3.4
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   ת של מדי מיםומדגמי  ותבדיק .18

של מדי  בדיקת תקינות למדגם של בדוק י מזמין ה בעת הספקת מיד המים וטרם התקנתם  18.1

   .למדי מים חדשיםע"פ מפרט מד המים, , החדשים מים

ע"פ בדיקות של "בוררות", לפי  המזמין יבדוק מדי מים מותקנים במהלך תקופת הפרויקט  18.2

כמו כן המזמין   .בגרסתם העדכנית ביותר 1988-תקנות מדידת מים )מדי מים( תמש"ח 

 (.Rו  Q3יבדוק את המדים בהתאם לדרישות אישור הדגם של רשות המים.)כולל  

 . ווכל לבחור בכל מבדקה מאושרת בהתאם להחלטתי זמין מה 18.3

הליך הבחינה הינו כדלקמן )עבור מדים בקוטר "¾, למדים מקטרים אחרים יבדקו מדגמים   18.4

 שונים(: 

 מדי מים 10יורדו ממערכת המדידה לפחות מדים לפחות או  10ממשלוח הספק   ויילקח 18.4.1

מעלה, מדגם זה יבחן לפי  לבדיקה בהתאם לרשום  ישלחומתקופת אספקה מסוימת, אשר 

 האפשרויות הבאות: 

 

 הבדיקה הראשונה  18.4.2

 . )כולל( המדגם יחשב כתקין -מהמדים נכשלו  4%עד  -

 המדגם יחשב כפסול.   - מהמדים נכשלו  15%מעל  -

 לבדיקה שניה.  ילקח מדגם נוסף בעל כמות מדים כפולה  -מהמדים יפסלו  15%-4% -

 הבדיקה השנייה  18.4.3

 המדגמים יאושרו כתקינים )כולל(. -מהמדים נכשלו  4%עד  -

 המדגמים יחשבו כפסולים.  -מהמדים נכשלו  5%מעל  -

בצע בדיקות מדגמיות של מדי מים אשר סופקו ו/או הותקנו אחת  י המזמין, כן כמו -

לשנה לכל מנת אספקה )בהמשך תוגדר מנת אספקה( במשך כל תקופת השירות של  

האספקה שבחינה מדגמית תשקף תהיה הבלעדי. מנת  ומדי המים, או  ע"פ שיקול דעת

 כדלקמן: 

o  ¾ " אספקת מדי מים חצי שנתית. -מדים בקוטר 

o  " אספקת מדי מים שנתית.  -ומעלה  1מדים בקוטר 

 

, וזאת  בהמשך פרק זהבמידה ומנת האספקה תיפסל באיזו מן הבדיקות המדגמיות, יחול האמור 

הוראות הדין. מדי המים החדשים שיסופקו  מבלי לגרוע מיתר זכויות המזמין ע"פ מכרז זה או  

כתחליף למנת האספקה הפסולה יחשבו כמדי מים חדשים ויעמדו בכל אמות המידה כמוגדר  

 יצרן כמוגדר במכרז זה(.    במכרז זה )וביניהן בבדיקה מדגמית תקופתית, ואחריות 

 המעבדה אשר תבצע את הבדיקות תהיה מעבדה מוסמכת אשר תיבחר על ידי המזמין.  18.4.4

 כל עלויות הבדיקות יחולו על הספק.   18.4.5
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הבדיקות המדגמיות יערכו תוך התחשבות המזמין בנושא ערכי  אי וודאות למבדקה   18.4.6

 בהתאם להסמכת המבדקות )אישורי ערכי אי וודאות רשמיים(. 

די מים אשר לא קיבלו אישור דגם כאמור מרשות המים במידה ונמצא כי המציע סיפק מ 18.4.7

אשר לא עמדו באיזה מדרישות  מדי מים שאישורם נשלל על ידי רשות המים או או 

מדי מים חדשים בעלי   ,המפרט הטכני, המציע יחויב לספק למזמין, על חשבונו, במקומם

סוג מד המים אישור דגם כאמור ובעלי התאמה לדרישות המפרט הטכני, וזאת ע"פ דגם ו

אשר יוכתב לו ע"י המזמין )שאינו מחויב להיות מהיצע המציע, ויכול להיות כל מד מים  

 אשר יכתיב המזמין(, וזאת ללא כל חיוב של המזמין בעבור המדים. 

במידה וחלק ממדי המים אשר סופקו על ידי הקבלן כבר הותקנו בפועל, יישא הקבלן  18.4.8

די המים והתקנת מדי מים חלופיים במקומם, בהוצאות המלאות עבור פירוק והחלפת מ

 בתוספת תקורה וכן בכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה אשר נגרמו למזמין בשל כך.  

בנוסף, עבור כל מד שסופק ללא אישור/התאמה לדרישות המפרט כאמור לעיל, בין אם  18.4.9

מכרז ממחיר המד ב  50%יחויב הקבלן בפיצוי מוסכם בסך של   -הותקן בפועל ובין אם לא 

 זה. 

האמור לעיל הינו בנוסף לכל סעד ו/או זכות הנתונים למזמין עפ"י מסמכי המכרז ו/או  18.4.10

 עפ"י כל דין.   

מובהר, כי אספקת מדי מים ללא אישור דגם או ללא התאמה לדרישה אחרת המפורטת  18.4.11

במפרט הטכני תהווה הפרה יסודית של הוראות ההסכם, ובמקרה זה המזמין יהיה רשאי  

טול ההסכם ו/או לחילוט ערבות הקבלן, לפי שיקול דעתו המלא, הבלעדי  להביא לבי

והמוחלט ובנוסף לכל סעד או זכות אחרים הנתונים לו לפי מסמכי המכרז או הוראות 

 הדין. 

 שום מדי מים יר .19

  מים מדידתבהתאם לכללי רישום של מדי המים המסופקים ומותקנים ולוודא על הקבלן לבצע 

 בכללותו.  11, סעיף 2022 ב"התשפ,  (מים מדידת מערכות)

  עד הייצור  מרגע מיקומם את שיכלול, שסיפק המים מדי של  רישום ינהל  דגם אישור בעל 19.1

 .לספק מסירתם מועד

  מספק או  הדגם אישור מבעל קבלתם ממועד   שברשותו המים מדי לגבי רישום ינהל ספק 19.2

  מועד,  המים  מד קבלת מועד את, השאר  בין , יכלול הרישום; השירות תקופת תום  ועד אחר

  לבדיקה  או לתיקון פירוקו מועד, בדיקה או  תיקון לאחר מחדש והתקנתו  התקנתו ומיקום 

 .לצמיתות המים מרשת הסרתו   ומועד

 המים מד של השירות   תקופת מתום  שנים 3 עד המידע את ישמרו  וספק דגם אישור בעל 19.3
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 תיקון מדי מים התקנה ו .20

בהתקנה ראשונה של מדי מים בתחילת הפרויקט, ובהחלפת מדי מים בתום תקופת   20.1

 השירות, יותקנו מדי מים חדשים בלבד, בכל הקטרים.  

ומעלה. למען   2בקטרים "ניתן לתקן מדי מים בכפוף לאישור התאגיד, בעקבות תקלות,  20.2

 יותקנו אך ורק מדי מים חדשים.  1.5עד וכולל "   3/4"  -מ הסר ספק, בקטרים

,  2022 ב"התשפ , (מים  מדידת מערכות) מים מדידתבהתאם לכללי תיקון מדי מים יתבצע  20.3

 .20סעיף 

 .מים מד  יצרן אותו  של מקוריים  בחלקים שימוש באמצעות יבוצע   מים מד תיקון  20.3.1

 .לכך המיועד במקום, המים מד יצרן  הוראות לפי יבוצע   מים מד תיקון  20.3.2

 .המים מד לדגם שנקבעה השירות  תקופת בתוך רק יותר   מים מד תיקון  20.3.3

יש לבצע רישום פעולת התיקון למד המים, כמוגדר בסעיף קודם, ובהתאם לכללי מדידת  20.4

 המים.  

 להקמת מערכת קר"מ    עבודהתוכנית  .21

יכין תיק תכנון אתר הכולל את מתאר היישוב, מפה טופוגרפית של היישוב, נקודות   הספק 21.1

 ציון למיקום רכזות שידור, תוכנית לתיחום וחפייה של אזורי קליטת אלחוט.  

יכלול את כלל המסמכים, האישורים, תיעוד מיקומי רכיבי מערכת הקר"מ   האתרתיק  21.2

ל הרכיבים השונים, מסמכי עבודה,  ומערכת האלחוט בשטח העירוני, תיעוד פרטני ש

 פרוטוקולים, תוכנית ביצוע ודיווחי השלמה וסיום שלבי עבודה. 

הספק יתעד את האישורים ממשרד התקשורת, גורמי תכנון ובנייה, תקנים וכל מידע  21.3

הנדרש להוכחת תקינותה של המערכת, חוקיותה ועמידתה בכל התקנים הנדרשים  

 בישראל. 

תיק האתר בכל עת בכל הנתונים לניהול מערכת הקר"מ, שרתי   באחריות הספק לעדכן את 21.4

 המערכת, זרימת המידע, היקף מדים, משתמשים וממשקי מידע.

הספק יכין תוכנית עבודה מסודרת בתרשים גאנט הכוללת את השלבים השונים ליישום  21.5

 והקמת מערכת הקר"מ. התוכנית תכלול התייחסות לשלבים הבאים: 

 תיק אתר  -

 ., ככל שיידרשמערכת אלחוט )רכזות ומגבירי אות(התקנת  -

 . לפי ישוביםתוכנית החלפת  -

 . המזמינההתקנת מערכת קר"מ על שרת והזנת מידע ממערכת הגבייה של   -

 בדיקות תקשורת ואלחוט למדים מותקנים ובדיקות מיסוך. -

 . ישובבלפי שלבי ביצוע לאחר החלפת כלל המדים   ישוביםמועדי מסירת   -

 . על מערכת קר"מ הדרכת משתמשים -
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 .ממשקים למערכת הגבייה ולמערכת התפעול  -

 מסירת מערכת במלואה.  21.6

 שלב הפיילוט  .22

דרישות המכרז למיניהן, ובכלל זה הצגת אישורים, תכניות עבודה, התקנת והחלפת מדי   22.1

מים,  התקנת מערכת התקשורת, במידה ונדרש, הפעלת תוכנת הניהול וממשקיה, תקפים  

 . לשלב הפיילוט במלואן

)כולל שילוב בין מד ראשי למדי   , מבני מגורים, מבני ציבור ושטחי גינון עירוני התקנהאזור  22.2

 הצריכה המשותפת המתקבלת( בנים לצורך בחינת 

 מונים בקטרים השונים  500 -מספר מונים: סה"כ כ 22.3

 משך הפיילוט:  22.4

 חודש  1התקנת הפיילוט במשך  22.4.1

 תקופות קריאה לחיוב   2חודשים, כולל   4 משך זמן הבדיקה:  22.4.2

 : בדיקות במהלך הפיילוט 22.5

 .בהשוואה לתקופה קודמת ולתקופה זהה בשנה קודמתכמות מים מדודה בדיקת  22.5.1

 .בדיקת תכיפות וכמות תקלות במדי המים ובציוד מערכת התקשורת 22.5.2

 .בדיקת עדכון והשלמת נתונים במקרים של תקלת תקשורת למד 22.5.3

 .בדיקת נוהל קריאות לחיוב צרכנים  22.5.4

 הניהול:  בדיקת תוכנת 22.5.5

 .בדיקת דוחות מערכת הניהול, כנדרש במפרט זה -

 .בדיקת ממשק למערכת הגבייה ונהלי עבודה מול מחלקת הגבייה בתאגיד -

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

 המים. 

ת משותפות והתראות במקרה של חריגות מהנורמה,  בדיקת חישובי ודוחות צריכו  -

 בהתאם להגדרות באמות המידה של רשות המים. 

 :  ת של מדי מיםומדגמי  ות בדיק 22.6

במהלך הפיילוט ובסיומו תתבצענה על ידי התאגיד בדיקות רמת הדיוק למדגמים של מדי   22.6.1

 מים.

יוק בתקן  בהשוואה לדרישות הד  ספיקות על פי הטבלה הבאה 7  –תתבצע ל  הבדיקה 22.6.2

 לספיקה הנבדקת. 

 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



- 22  - 

 

 

 גודל המדגמים ייקבעו על ידי התאגיד  22.6.3

 בחירת המבדקה לביצוע הבדיקות תיקבע על ידי התאגיד  22.6.4

 עלות הבדיקות על חשבון התאגיד  22.6.5

 במקרים של תקלת תקשורת למד בדיקת עדכון והשלמת נתונים  22.7

 תנאים להצלחת הפיילוט: 22.8

  98% - ב לפחות"כ ובסה, רצוף ימים 10  במשך אחוז 99% לפחות של כיסוי  רמת:  תקשורת 22.8.1

 בכל,  בפיילוט הכלולים  המים מדי לכל, יומיים תקשורת דוחות יימסרו.  פיילוט  מתקופת

 .ציון הבדיקה בהתאם לנספח הבדיקה .יום

 להלן נוסחת החישוב:  22.8.1.1

 

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 

 

 . הכרחי()תנאי  עמידה בדרישות המכרז 22.8.2

מציון   10%. שלילית( )מינימום צריכה משותפת חיובית/ פער בין מד ראשי למדי בנים  22.8.3

הפיילוט, על פי מבנה  תחילת  לפני ער נדרש לכל בניין יוגדר על ידי התאגיד, פ   הפיילוט.

 הצריכה ומרכיבי הצריכה המשותפת בבניין.   

  25%מרמת השירות מהקבלן  , מאיכות ההתקנה וכנת הניהולו, מת שביעות רצון מהמערכת 22.8.4

 ציון הפיילוט.מ

 . 11  -ט  לנספח הבדיקההפיילוט ייקבע בהתאם    ציון 22.9

 .  נקודות 80  : ציון מינמאלי לאישור הפיילוט ומעבר להמשך התקנה 22.10

 

מזמין יהיה רשאי לפנות למציע  התחולט ערבותו ומציע לא יעמוד בציון המינמאלי הנדרש במידה ו 

 כמוגדר במפרט זה. הכשיר השני
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 התקנת מערכת האיסוף, התקשורת והמידע  .23

כל העבודות הכלולות בהתקנת מערכת האיסוף, כלומר יחידות הקצה המקושרות למד  23.1

לא אחוד(, התקשורת על כל מרכיביה, ומערכת הניהול הראשית, הכוללת   מד מיםהמים )ל

 ו על ידי הספק , יבוצע את תוכנות ניהול הנתונים וניהול התקשורת למוני המים

 התקנת אביזרים מיוחדים כגון ממסרים או רכזות, בהתאם לצרכי המערכת  23.2

 איתור נקודות ההתקנה יבוצע על ידי הקבלן.   23.3

תכנית מפורטת של מערכת הקשר, ובה פירוט כל נקודות הממסר,  סוג הממסר, מיקומו,   23.4

 אופן ההתקנה ומיגונה תימסר למפקח לאישור.

 . הספקם להתקנה ולביצוע העבודות על ידי השגת כל האישורים הנדרשי  23.5

 . למונים לא אחודים, כל מערכות שידור/קליטה יותקנו בצורה שתמנע פגיעה  ונזק מכוון 23.6

   .כל הכבלים )חוטים(, במידה וידרשו, יוסתרו מתחת לצינורות 23.7

 . כבל בודד העובר על קירות מבנים יוגן בצינור מתאים 23.8

 .תעלה פלאסטיתבתוואי בו למעלה משלושה כבלים תותקן  23.9

חציבה בקירות המבנה תתבצע באישור המפקח בלבד. יש לסתום את החציבה בסיום  23.10

 העבודה. 

 . יש להתקין שילוט קבוע בכל אביזרי התקשורת 23.11

 התקנת המערכת תתבצע בהתאם לתכנית עבודה מאושרת על ידי המפקח.  23.12

   -קושחות ו הכולל ספרי הפעלה, קיבצי הגדרות, סיסמאות,   ספק המערכת יספק תיעוד   23.13

AS MADE   .של מערכת התקשורת עם תום ההתקנה 

 התקנת מונים תתבצע בתקופות שבין קריאות לגבייה, באישור המפקח.  23.14

מתחייב הקבלן לשלם  10-בכל מקרה הפרה של ההסכם באחת ההפרות המנויות בטבלה ט 23.15

תימסר תעודת גמר .למזמין פיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסכומים הנקובים שם

,  בהקמת המערכת והתקנת מדי המים לספק לאחר כל העבודות המחויבות במסגרת המכרז

וביצוע כל הבדיקות לוידוא עמידה בתנאי הסף של המערכת והמחויבויות שהוגדרו על ידי  

 הספק במסגרת הצעתו. 

 התקנת יחידות קצה חיצוניות .24

ומעלה,   1.5"  -ם מיחדיות קצה חצוניות תותקנה במדי מים קיימים וחדשים בקטרי 24.1

 בהתאם לדרישת התאגיד. 

עמידה בפני  ו קשיחה  ומעלה 1.5" התקנת יחידת קצה תהיה חיצונית למדי המים מקוטר  24.2

 פגיעות מכאניות ולוונדליזם. 

 . תתבצע בצורה קלה ומהירה החלפת יח' קצה/משדר 24.3
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 .תאפשר צפייה נוחה בתצוגת מד המיםתותקן כך שתהחיצונית  יחידת הקצה 24.4

ו/או דיגיטאלי בהתאם לדרישות    באופן אנלוגייחידת הקצה החיצונית תחובר למד המים  24.5

 המזמין ולסוג האביזר אליו יחובר 

יחידת הקצה תשולב באופן מלא במערכת התקשורת ובמערכת הניהול בהתאם לדרישות   24.6

 המפרט הטכני 

ובתצוגת מערכת הניהול, יוגדר ויוצג סוג יחידת הקצה ואפן   בבסיס נתוני מערכת הקר"מ  24.7

 החיבור 

למען הסר ספק, ברשות התאגיד כמות מדי מים קיימים אותם יידרש הקבלן לחבר   24.8

 למערכת המוצעת. 

 שירות אחריות ותחזוקת המערכת  .25

ולאחריה, עד תום   ההתקנהתקופת החל מתחילת העבודה, במהלך   תחזוקת המערכת 25.1

 . וכלולה במחירי היחידה באחריות הקבלןתקופת הפרויקט 

כל הציוד שבמערכת התקשורת ומערך  ופעילות תקינה של    לקבלן אחריות לתחזוקת 25.2

 המחשוב במרכז. 

 על תקלות במדי מים והטיפול הנדרש  תאגידהקבלן יודיע ל 25.3

מערכת  במערכת האיסוף ו/או ב במדי המים ואת כל התקלות  על חשבונו   יתקן  הקבלן 25.4

התקשורת ו/או במידע . 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.

, במקרה של שבר כתוצאה מחבלה על ידי אדם או במדי המים טיפול במערך התקשורת 25.5

 . תאגידעל חשבון ה הספקעל ידי יבוצע 

 התקנת אביזר חדש במקרה של גניבה באחריות הקבלן ועל חשבון הקבלן.   25.6

שעות מרגע   24טיפול, התקנה או החלפה במקרים של תקלה, חבלה או גניבה יתבצע בתוך  25.7

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

ת החלפת מד מים, התקנת מד המים החליפי תתבצע על פי הנהלים  במקרה בו נדרש 25.8

 .במפרט זההמוגדרים 

  השירות יכלול תמיכה ושילוב במערכת הקר"מ של כל מד מים שהוחלף, מכל סיבה שהיא 25.9

 תאגיד על פי דיווחי ה

תקלת קריאה במועד  של בכל מקרה של מדי המים בצוע קריאה ידנית של מדי המים  25.10

 . הקבלןצע על ידי , תתבהקריאה לחיוב

 .דוחות תקשורת הכוללים רמת כיסוי של המערכת יופקו ויימסרו למפקח אחת לחודש 25.11

 .תשלום וללא תוספת  עדכון גרסאות תוכנת הניהול בהתאם לתהליך הפיתוח של הספק 25.12
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 . 5 - ט בנספח טיפול בהתראות המופקות על ידי המערכת יבוצע בהתאם  לרשימה  25.13

  המזמינה תיהיה זכאי  בסעיף הקודםבמקרה של פיגור בטיפול בתקלות המפורטת בטבלה  25.14

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

 כיום פיגור.  

תחזוקת מערכת התקשורת, תוכנת הניהול ובסיסי הנתונים למשך שישה חודשים מתום  25.15

 תקופת ההתקשרות. 

היה ובתום תקופת ההתקשרות תוחלף מערכת הקר"מ הנבחרת בפרויקט זה במערכת   25.15.1

קר"מ אחר, ימשיך הקבלן ויתמוך במערכת התקשורת, התוכנה ובבסיסי הנתונים  

 הקיימים ברמת הביצוע כנדרש במכרז זה. 

החלפת מדי מים במקרי תקלה: בהתאם להוראות מכרז זה, בתקופת הפרויקט, מחוייב   25.15.2

מדי מים תקולים על חשבונו. לאחר תום תקופת הפרויקט, במקרי תקלה,   הקבלן להחליף

יוחלפו מדי המים על ידי הקבלן החדש, במדי מים בהתאם להגדרות הפרויקט הממשיך. 

 קבלן המערכת הנוכחית יפצה את התאגיד במחיר החלפת מד המים כמוגדר במכרז זה.

 וגדר בכתב הכמויות. בהתאם לעלות תחזוקת המערכת השנתית כמעלות השירות  25.15.3

 

 בדיקות בוררות .26

 בדיקות בוררות, ככל שתידרשנה תבוצענה בהתאם לנוהל הבא: 26.1

 התאגיד יעביר לקבלן את רשימת הדרישות ובהן פרטי הלקוחות ומדי המים לבדיקה  26.2

הקבלן יחליף את מדי המים לבדיקה ויתקין במקומם מד מים אחר, זהה בתכונתיו. למען    26.3

 הסר ספק, בהתאם לתקנות המים, קיימת חובת מדידת מים לצרכן בכל עת 

הקבלן יעביר את מדי המים לבדיקה במבדקה שתיקבע על ידי התאגיד. יש להגן על מד   26.4

 נגנון המדידה. המים בתהליך ההחלפה והעברה, למניעת פגיעה במ

תוצאות הבדיקה: במקרה של מד מים תקין, יוחזר מד המים לקבלן להתקנה מחדש.   26.5

במקרה של בדיקות עם תוצאות שמד המים אינו תקין, דין מד המים כדינו של מד מים 

 פגום.  

על הקבלן לספק לתאגיד העתק חתום ומאושר של בדיקת הבוררות על פי תקנות למדידית   26.6

 מים.

 יש לבצע רישום ותיעוד ההחלפה במערכת הקר"מ ולהעביר נתונים למערכת החיוב.   26.7

 במידה ומד המים יימצא לא תקין, עלות הבדיקה על חשבון הקבלן.  26.8

 עלות בדיקות הבוררות בהתאם למחירון התאגיד:  26.9
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 תיעוד .2

עותקים ובמדיה מגנטית מסמכים אלו יכללו    5  -יסופקו מסמכי תיעוד לכל מרכיבי המערכת ב 

 לפחות: 

 מסמך מבנה המערכת  −

 מדריך למשתמש   −

 ספרות טכנית לאביזרי המערכת: תקשורת ומדי מים.  −

 

 תיעוד .27

מסמכים אלו   ובמדיה מגנטית עותקים  5  -יסופקו מסמכי תיעוד לכל מרכיבי המערכת ב 27.1

 : יכללו לפחות

 מסמך מבנה המערכת  -

 מדריך למשתמש   -

 ספרות טכנית לאביזרי המערכת: תקשורת ומדי מים.  -

 הדרכה  .28

הדרכות לצוות המנהלים על חשבונו.    2+   חברההדרכות לצוות עובדי ה  3הקבלן יערוך לפחות 

ההדרכה תעשה לכל המשתמשים לפי רמת המשתמש ולפי   .חברהמועד ההדרכות ייקבע ע"י ה 

 היישומים. 

 מועדי ההדרכה בתאום עם המפקח במהלך או אחרי גמר ההתקנה.  28.1

 משך ההדרכה כנדרש להכשרת הצוות לרמה טובה מאד ואי תלות בקבלן.  28.2

 ההדרכה תכלול הכשרה תיאורטית ומעשית.  28.3

 לרבות מצגות.  חברההההדרכה תכלול העברת חומר ומידע בכל פורמט קיים לידי  28.4

 הצוות יתורגל בביצוע הפעלה מלאה של המערכת באופן מעשי. ההדרכה תכלול כל נושא  28.5

 רלונטי הנדרש להפעלת המערכת במוגדר על ידי הספק, ולפחות את הנושאים הבאים:

 התקנת מדי מים אחודים.  -

 התקנת יחידות קצה חיצוניות וחיבורן למדי המים.  -

 התקנת ממסרים.  -

 התקנת רכזות.  -

 טיפול במקורות אנרגיה של היחידות )חשמל, סוללות, סולארי(.  -

 הוספת יחידות קצה, ממסרים ורכזות למערכת והפעלתם. -

 בדיקת תקשורת בין כל חלקי המערכת.  -
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 התאמה וסינכרון שעונים של כל חלקי המערכת.  -

 הכרת והגדרת כל הפרמטרים בתוכנת יחידת הקצה.  -

 הקצה והורדת נתונים מיידית דרך מערכת הקר"מ.  ייזום שאילתות ליחידות  -

 הורדת נתונים ותכנות יחידות הקצה ע"י מסופון או מחשב נייד.   -

 איתור ופענוח תקלות בכל חלקי המערכת מכל סוג כפי שהוגדרו.   -

 הפניית התקלות לגורם המטפל.   -

 חלוקה לרמות שליטה והקצאת הרשאות.   -

 הפקת דו"חות וגרפים מהמערכת המרכזית.  -

 שיכתוב ותיקון נתונים באופן ידני בהרשאה )גורם מעל(.   -

 גיבוי המערכת.   -

 הפעלה והעלאת המערכת.   -

 פעולות מונעות נזק ותחזוקת כל חלקי המערכת.   -

 נהלי ותהליך עבודה  .29

 . תאגידהובתיאום ואישור   הקבלןהפרויקט ינוהל ע"י   29.1

, לפקח אחר התקדמות העבודה ואיכותה, ולאשר את ומטעממנה מפקח פרויקט י  תאגידה  29.2

 עבודות כמוגדר להלן. 

הספק ימסור את מבנה צוות העבודה למפקח תכנית עבודה ותכנית פריסת מרכיבי מערכת    29.3

 . התקשורת לפני תחילת העבודה לאישורו

 התקנת המערכת בכל אזור יבוצע כמפורט להלן:  תהליך  29.4

 .  חברהנת המערכת יוגדרו על ידי ההאזורים להתק  29.4.1

 בכל  אזור:  29.4.2

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

 .ולוח זמנים

להתקנה לכל צרכן, כולל מדי מים   וסוגם  ימסור רשימת צרכנים ומוני מיםת  תאגידה -

 ראשיים ומשניים.

 .ת בהתאם לדרישות הקבלן יבצע התקנה למדי המים ולמערכת התקשור -

 . 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  -

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

 . התקשורת

יוגש דו"ח   באזור מסוים  או קבוצת מדי מים אזור בסיום התקנת המערכת בכל  29.4.3

 . מסכם קבוצתי/אזורי
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 שינויים בנקודות התקנה של ציוד מערכת התקשורת יתבצעו באישור המפקח.  29.4.4

 . של מערך התקשורת לאחר סיום העבודה AS-MADEהספק ימסור תכניות  29.4.5

 .אחת לחודשדוחות תקשורת הכוללים רמת כיסוי של המערכת יופקו ויימסרו למפקח  29.4.6

 .דוחות תקלות במדי המים ובמערך התקשורת יופקו וימסרו אחת לחודש למפקח 29.4.7

תתבצע באישור   חברה התקנת מוני מים נוספים, שלא בהתאם לרשימות המופקות על ידי ה 29.4.8

 המפקח.  

ולאחר בצוע כל העבודות   ההתקנהקבלת המערכת ותעודת גמר תימסר לספק לאחר תום תקופת 

מכרז, וביצוע כל הבדיקות לוידוא עמידה בתנאי הסף של המערכת המחויבות במסגרת ה

 והמחויבויות שהוגדרו על ידי הספק במסגרת הצעתו. 

 צוות הפרויקט .30

את הרכב צוות הפרויקט, את תפקידם ואת מנהל ויביא לאישור המזמין יפרט    הקבלן  30.1

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

– 7. 

  ויעבירם  הקבלן יעביר מראש קורות חיים ונסיון של כל העובדים שיעסקו בפרוייקט  30.2

 . תאגידל

המציע מתחייב שהצוות המוצע על ידו יהיה הצוות שיבצע את הפרויקט וכל החלפה של מי    30.3

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.  30.4

 , לראיון אישי. תאגידהזומנו, על פי החלטת מנהל הפרויקט ואנשי הצוות י 30.5

שנים בתחום הקמת מערכות קריאה מרחוק למדי   3מנהל הפרויקט יהיה בעל נסיון של  30.6

 , בפרוייקטים בגודל דומה לפרויקטים במסגרת מכרז זה או יותר מים

 

פירוק החלפה בשטח של מדי מים התקנה, טכני לביצוע עבודות של מפרט  .31
 לוונטיותוביצוע עבודות צנרת ר

 כללי  31.1

  מוחלפים תקופתית בהתאם לחוק המדידה תאגיד המדי המים המותקנים ברשת המים של  

 . 1988 -תקנות מדידת מים ) מדי מים ( התשמ"ח  - 5132ובהתאמה לקובץ תקנות 

"החלפת מדי להלן: מסמך זה מפרט את הדרישות לביצוע עבודות פירוק והתקנה בשטח ) 

 עבודות צנרת הקשורות בהחלפות מדי המים ותקינות מערכות המדידה. (, וכן ביצוע מים"

  :מסמכים מחייבים
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מהווים חלק בלתי   ,מם האחרון המעודכן לתאריך הוצאתםהמסמכים המפורטים להלן בפרסו

 מפרט טכני זה: מנפרד 

 "(.המידה  אמות)להלן: "  2011- (, תשע"אלשירותכללי תאגידי מים וביוב )אמות מידה   -

 מפרטים והוראות יצרן מד המים. -

 ": "מד מים למים קרים, הוראות התקנה 2חלק  ,63"י  ת -

 " התקנת מתקני תברואה ובדיקתם":   1, חלק 1205ת"י  -

 הוראות תכנון ובנייה  -

 :דרישות טכניות והוראות ביצוע

כל הדרישות הטכניות והוראות הביצוע הינם במצטבר ומחייבות את המציע לכל משך  

 ההתקשרות כפי שתקבע בהתאם למכרז זה. 

יבצע התקנות והחלפות בהתאם לאורך   הקבלן  -החלפות במסגרת תחזוקה תקופתית  31.2

 ..  בכלליםהשירות המותר למדי המים  

, כאשר בכל צוות שני אנשים  בהתאם לצורך המציע יעמיד לטובת הפרויקט צוותים 31.3

את מלוא כ"א הדרוש על מנת   אחד מהם הינו שרברב מוסמך. על המציע להעמיד  שלפחות

 דרוש. י מזמיןלעמוד בדרישות קצב ההחלפה שה

לוודא לפני תחילת עבודתו כי יש ברשותו את כל הכלים, החלקים   הקבלןשל ובאחריות  31.4

והאמצעים הדרושים לשם ביצוע העבודה. חלקים אלו כוללים חלקים ואביזרים העלולים  

להידרש עקב כשל בצנרת וצורך בהחלפת אביזרים תוך כדי עבודתו. במידה ומשך הפסקת 

סרים כלשהם מצד המציע, עקב ח , וזאתהשעות המוקצבות  4-המים שתידרש תחרוג מ

ש"ח לשעה וזאת מבלי לגרוע   200בסך של  יפצה את המזמין בפיצוי מוסכם מראש המציע  

 . מזמיןה   ם המוקניםסעדיהמשאר 

בכל מקרה של הפסקת מים ו/או בעיה ו/או תקלה בהחלפות ו/או התקנות, בנוסף לכך,   31.5

 . הנחיותיו בנושא באופן מידי, ויפעל על פי  מזמיןהמציע יעדכן את הממונה מטעם ה

על המציע להקצות מנהל עבודה ייעודי עבור הפרויקט אשר יהיה אחראי על הפרויקט   31.6

 . )להלן: "מנהל העבודה"( מזמין ויעמוד בקשר שוטף עם האחראים מטעם ה 

 . מזמיןבפרטי הקשר של מנהל העבודה יועברו לגורמים הרלוונטיים  31.7

 . מזמיןה ה מנציג רשימת מדי מים להחלפ מעת לעתמנהל העבודה יקבל  31.8

מנהל העבודה יהיה אחראי על מילוי כל הוראות הבטיחות הרלוונטיות ע"פ חוק, והמציע   31.9

 יישא באחריות הבלעדית על ביצוע העבודות נשוא מכרז זה באופן בטיחותי כנדרש. 

שעות לפני ביצוע העבודה בשטח, לדיירי המתחם בו   24 , לפחותהמציע אחראי להודיע 31.10

החלפת מדי המים המתוכננת ועל קיום הפסקת מים אפשרית בשעות   מבוצעת העבודה, על

, כאשר עלות פרסום ועדכון  ויועבר למציע   מזמיןהאלו. הודעה זו ע"פ נוסח שיוכן ע"י 

 הצרכנים תהיה על חשבון המציע. 
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המציע יעדכן את הצרכנים בעניין ההחלפה ו/או אי ההחלפה מעת לעת וכפי שיורה לו   31.11

 יהיו על חשבון המציע.   מזמיןויות הנגררות מהנחיית ה, כאשר כל העלמזמיןה

המציע יעבוד בכל מקרה ע"פ אמות המידה בנושא הודעה על הפסקת מים, ובפרט לפי   31.12

לכללי תאגידי מים וביוב )אמות מידה והוראות בעניין הרמה,   104-ו  103הרשום בסעיפים  

את כי על המציע לנקוט  מובהר בז הטיב והאיכות של השירותים שעל חברה לתת לצרכניה(. 

בעצמו בכל פעולות התיאום כולל תקשורת מלאה מול צרכן הקצה וכולל תיעוד התקשורת  

. ככל מזמיןבכתב. פעולת המציע אל מול הצרכן תעשה בכבוד ובנימוס לשביעות רצון ה

ימים ממועד הודעת   7שנציגי המציע לא יענו על דרישה זו יחליפם המציע לאלתר, בתוך ועד 

 ודרישתו להחליפם.  ין מזמה

יודיע על העבודה המתוכננת והפסקת המים האפשרית לכל דיירי המתחם,   הקבלן כאמור,  31.13

 גם אם לא מתוכננת ביצוע עבודת החלפה עבור כל המונים במתחם.

לאחר ביצוע עבודת החלפת מד המים הקיים בשטח, מד המים שהוסר מקו האספקה יוחזר   31.14

חודשים(. כל המדים   4תקופות קריאה לפחות ) 2למשך ושם יישאר    הקבלןלמחסני 

המוסרים מן הקו יצולמו באופן ברור כך שתראה קריאת מד המים ומספרו. המציע ישמור  

את צילום מדי המים שפורקו בקובץ דיגיטלי ויכין רשימה בקובץ אקסל הכוללת קישור  

טלי למשך שנתיים לכל צילום מד. הרשימה והצילומים ישמרו ע"י המציע בקובץ הדיגי

 לפחות ויועברו למזמין בתום תקופה זו או קודם לכן לפי דרישה. 

להציג איזה ממדי המים שהוסרו ונשמרו במחסני   מזמיןהיה והמציע יידרש על ידי ה  31.15

בשל  מזמין המציע, והמציע לא יוכל לספק זאת, יושתו על המציע כל העלויות הנגרמות ל 

 כך.

בעת מתן   את הסיור תרי ההחלפות הצפויים )ניתן לבצעעל המציע לערוך סיור מקדים בא 31.16

שעות לפני ביצוע   24ההודעות על העבודה הצפויה והפסקת המים אשר נדרש לבצע לפחות 

ויעדכן את הצרכנים אודות  העבודה(. המציע יצלם את צנרת המים לפני ביצוע העבודה

 וזאת על חשבון המציע.   מזמין ההחלפה כפי שיורה ה 

בעת ביצוע החלפת   סיור המקדים המציע חושש, כי ייווצר כשל בצנרת המיםבמידה ובעת ה 31.17

. המציע יתאר מזמיןב מדי המים, המציע יעביר מראש את הצילום ופרטי האתר למפקח 

הוראות המפקח כיצד לפעול עבור אתר זה. למפקח את הכשל ממנו הוא חושש ויבקש את 

בהתאם להנחיית המפקח. מובהר למען הסר ספק, המציע יבצע את העבודה בכל מקרה 

בזאת כי בכל מקרה שיהיה נזק או פיצוץ, המציע יתקנו לאלתר על חשבונו. מבלי לגרוע 

מכלל הדרישות הביטוחיות הנקובות בהסכם על המציע לשאת באחריות ביטוחית מלאה  

 לכל נזקי מים כתוצאה מעבודתו )כולל נזקי חשמל, זרימה לפיר מעליות וכו'( 

ה, כל הנחיה שתינתן על ידי המפקח, יהיה על הקבלן לבצעה. היה והקבלן לא  לצורך ההבהר 31.18

 יבצע ההחלפה ללא אישור המפקח על כך, יושת על הקבלן פיצוי כספי כדלקמן: 

ככל שהמציע מזהה כי יש צורך לביצוע תיקוני צנרת ע"י הדיירים, עליו לחלק ולתלות  31.19

צורך לביצוע תיקוני צנרת ע"י הדיירים , בדבר המזמיןהודעות בנוסח אשר יועבר לו ע"י ה

 , כפי שיוגדרו מעת לעת.מזמיןכאמור, בהתאם להנחיות ה 
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 מובהר כי העלויות לכך יהיו על חשבון הקבלן.  31.20

המציע יבצע את עבודות החלפת המדים בהתאם להנחיות המפקח לאחר מתן ההודעה  31.21

 כאמור. 

על המציע לידע באופן  שבר בצנרת המים, או /ו  במידה ובזמן עבודת המציע התרחש כשל 31.22

 ולפעול ע"פ הנחיותיו.  מזמיןמיידי את המפקח מטעם ה

  מזמיןלבכל מקרה של החלפת חלקים נוספים מעבר למד המים עצמו, על המציע להעביר  31.23

כתנאי לתשלום עבור העבודה הנוספת   הצנרת לפני ואחרי ביצוע העבודהשל תמונות 

 . י המכרז()התשלום בהתאם למוגדר במסמכ

שעות. במידה ונוצרת   4הפסקת המים באתר תהיה לפרק זמן שלא יעלה על  31.24

תקלה/כשל/שבר המצריכים הפסקת מים לפרק זמן ממושך יותר, על המציע להודיע באופן  

 . ולפעול בהתאם להנחיותיו  מזמיןהמידי למפקח מטעם 

בודות בשטח האתר  על המציע להתקין חיבור פס גישור זמני לצנרת המים בכל עת שיבצע ע 31.25

וזאת על מנת למנוע התחשמלות. החיבור יותקן לפני תחילת ביצוע עבודה כלשהיא ויוסר 

)לנושא הארקות ראה   רק בגמר כל העבודות באתר ויבוצע באחריותו הבלעדית של המציע

 בהמשך(.

 על המציע לוודא, כי אין נזילות מים לאחר גמר העבודה.  31.26

 הימים שלאחר התקנתו, תהיה באחריות המציע. 14כל נזילה שתהיה במד מים במהלך  31.27

על המציע להשאיר את השטח נקי ומסודר, ולהחזירו למצב טרם ביצוע העבודה באתר,  31.28

 וזאת על חשבונו וללא תמורה נוספת. 

לפעול באופן מיידי ע"פ  במידה ונתגלתה נזילה לאחר סיום עבודת המציע, על המציע  31.29

 . מזמיןהוראות ה

אשר יגרם במהלך ביצוע העבודות או לאחר סיומן עקב כשל בביצוע   המציע יישא בכל נזק 31.30

 עבודתו. 

על המציע לוודא את התקנת מדי המים בהתאם למפרט היצרן עבור מדי המים, ובפרט  31.31

יוודא התקנה אופקית ומאוזנת כנדרש )מודד אשר יותקן באופן נטוי יחשב כהחלפה לא 

 את הסעדים הרלוונטיים(.  מזמיןהתקינה ויעמיד לטובת  

פרו ואת קריאת  על המציע לצלם את מד המים המוחלף, לרשום ברשומות מסודרות את מס 31.32

המציע יצלם גם את מד המים החדש שיתקין, ירשום את מספרו ואת   הפירוק של מד המים.

. הצילומים של מדי המים יכללו גם את צילום מד המים  קריאת ההתקנה של המודד

 . בשלמותו מצדו

על המציע לתעד את ההחלפה באמצעות מסופון מידע שיכלול את מספר ותמונת המד  31.33

פר המד החדש המותקן כולל מיקומו הגיאוגרפי. על המציע להשתמש  שהוסר ואת מס

, ובכל מקרה  מזמיןבתכנת גיספצ'ו לצרכי התיעוד או בכל תכנה אחרת שיורה לו ה

)נכון להיום פריוריטי או כל תכנה אחרת,  מזמיןלהתממשק לתכנת הצרכנות והחיוב של ה

 בון המציע. (. עלות המסופון תהיה על חשמזמיןע"י ה  שככל שזו תידר
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ו/או יהיו בעלי אישור  5452כל האביזרים שיסופקו ויותקנו ע"י המציע יהיו בעלי ת"י  31.34

כנדרש בחוק )מחברות, אומים, ברזים, צנרות ושאר  5452התאמה למי שתיה ע"פ ת"י  

 אביזרים שידרשו(.

במקרה ויש צורך בהחלפת חלקים/אביזרים, במידה ומדובר בצנרת מתכת, המציע יבצע  31.35

ש אך ורק ברכיבי מתכת בחלקים שיתקין )כאשר אום הקובעת המחבר את המודד, שימו

 הניפל והמגוף יהיו עשויים פליז(. 

במידה ומדובר בצנרת פולימרית, המציע יבצע שימוש אך ורק בחלקים העשויים מחומר  31.36

פולימרי, וזאת למעט עבור אום הקובעת המחבר את מד המים, הניפל והמגוף שיהיו  

 ז. עשויים פלי

 . לדרישות מפרט זהבכל מקרה, על כל החלקים להתאים  31.37

המציע יעשה שימוש באטמים מחומר ניאוליט בלבד, ובשום מקרה לא יבצע שימוש באטמי   31.38

פלסטיק. על האטמים להתאים לרשום במפרט זה. על המציע לאשר מראש ובכתב את סוג  

 . מזמיןהאטמים בהם יעשה שימוש עם ה

מציע שימוש יהיו מסוג "זכר" )לכיוון החיבור לצנרת( ומסוג  הברגות המגופים בהם יבצע ה 31.39

 "נקבה" )לכיוון המודד(.

 מפרט ההתקנה כולל את אחריות המציע לתקינות העבודות בהתאם למפרטים כדלקמן: 31.40

 מונחים והגדרות:  31.41

המפצל את צנרת המים אל מד המים    זוויתאו ה T-מחיבור ה- במקרה של מד משני  "ענף"  •

)עד  ועד לאחר המגוף שלאחר מד המים  במבוא המגוף שלפני מד המים()הניפל ש הספציפי

 ., כולל מד המיםוהחיבור לצנרת הדירתית  ההתחברות לצנרת הפרטית הקיימת לאחריו(

במקרה של מד ראשי, הכוונה ממבוא המגוף שלפני מד המים הראשי ועד למוצא המגוף  

 המגופים(.  2שלאחריו )כולל 

המזין את ה"ענף" בו מותקן מד המים ועד )כולל( מד  T-ר ה"חצי הענף" מהזווית/חיבו •

המים )כולל המגוף שלפני המד( או ממד המים )כולל מד המים( ועד לאחר המגוף במוצא 

 מד המים )כולל המגוף שאחרי מד המים ועד ההתחברות לצנרת הפרטית הקיימת לאחריו(.  

ליו הצנרת הינה  אחם ועד "מד ראשי" מד מים המותקן בכניסה לצנרת הפרטית של המת •

. מד ראשי יכול לכלול תחתיו מספר מדים משניים )במבנה בעל מספר מזמיןהבאחריות 

מד זה הנו באחריות   דיירים( או שהינו מד המים היחיד של המבנה )במקרה של דייר בודד(.

וכל הצנרת והאביזרים לאחריו הנה צנרת פרטית והמדים במורדו הם מדים   מזמין ה

 כל שיש כאלה. משניים כ

"מד משני"מד מים המותקן בצנרת הפרטית לאחר מד מים ראשי ומשויך לדייר ספציפי.   •

 מד מים משני יכול להיות קיים רק במידה ולמבנה מותקן מד ראשי לפני כן. 

 . / מתחמית( דירתית / קומתית ) המשניים  צנרת הזנת המים ל"חנוכיית" המדים "רגל"    •
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/ מתחמית אל מדי המים המומקם  דירתית / צנרת הזנת המים הקומתיתמכלול "חנוכייה" •

נקודתית וממנו מתפצלים מדי המים, לרבות "ענפי" מדי המים המשניים המוזנים דרך 

ההזנה. ה"חנוכייה" תוגדר ע"פ מספר המדים הכלולים בה, כולל מגוף במבוא "רגל"  

 . ה"חנוכייה"

 : מדי מים 3עבור "חנוכייה" הכוללת  להלן סכמה המתארת את המונחים •

 

31.42  

 החלפת מד מים כולל מחברות אך ללא מגופים וניפלים ומופות –החלפת מד מים בלבד  31.43

ובלבד שמד המים המותקן יותקן בהתאם להוראות היצרן )התקנה מאוזנת כנדרש( וכי לא  

 יישארו כל נזילות או מפגעים בסיום עבודתו. 

המזין את   T- החלפת הצנרת ומד המים החל מהזווית/חיבור ה –החלפת "חצי הענף"  31.44

ם( ועד לאחר  ה"ענף" בו מותקן מד המים ועד )כולל( מד המים או ממד המים )כולל מד המי

המגוף במוצא מד המים )עד ההתחברות לצנרת הפרטית הקיימת לאחריו(. במסגרת  

העבודה יספק המציע ויתקין מגוף חדש לפני מד המים, וכן ניפל ואום קובעת חדשים  

עשויים פליז בלבד המחבר את מד המים לצנרת במבוא מד המים, ו/או כנ"ל במוצא מד 

לאחר מד המים העשויים פליז בלבד( בהתאם ל"חצי הענף"   המים )ניפל, אום קובעת ומגוף

אותו המציע מחליף. כל האביזרים אשר יותקנו ע"י המציע יעמדו ברשום במפרט זה. למען  

הסר ספק, עבודת החלפת "חצי הענף" כוללת את החלפת מד המים, ולא תשולם תמורה 

 נוספת עבור החלפת מד המים.

 ענף שלם 

 רגל 

 למד מים  גישור פס 

מגוף במבוא  

 "החנוכייה" 

 חצי ענף 
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המזין את ה"ענף" בו   T-מים החל מהזווית/חיבור ההחלפת "ענף" החלפת הצנרת ומד ה 31.45

מותקן מד המים ועד )כולל( המגוף במוצא מד המים )עד ההתחברות לצנרת הפרטית  

הקיימת לאחריו(. במסגרת העבודה יספק המציע ויתקין מגוף חדש לפני מד המים, וכן ניפל  

המים, וכנ"ל  ואום קובעת עשויים פליז בלבד המחבר את מד המים לצנרת במבוא מד  

במוצא מד המים )ניפל, אום קובעת ומגוף חדשים לאחר מד המים העשויים פליז בלבד(. כל 

האביזרים אשר יותקנו ע"י המציע יעמדו ברשום במפרט זה. למען הסר ספק, עבודת  

החלפת "ענף" כוללת את החלפת מד המים, ולא תשולם תמורה נוספת עבור החלפת מד 

 המים. 

עבודה שלא בהתאם למפרט תחשב כעבודה שלא בוצעה, לא תזכה את מובהר כי ביצוע  31.46

 לדרוש את תיקון העבודה בהתאם למפרט.  מזמיןהמציע בתמורה כלשהיא ותאפשר ל

  מזמיןהמגופים במכרז זה יהיו מגופי אלכסון תקניים מסוג ארקה או ש"ע מאושר ע"י ה 31.47

 בכתב ומראש. 

יהיו אלמנט נפרד )לא מוטמע ברקורד( מפליז מסוג שיאושר ע"י המזמין בלבד.  אלחוזרים 31.48

 כולל אחריות לשנתיים לפחות.

( יהיו אלמנט נפרד מפליז מתוצרת א.ר.י בלבד בהתאם לדגם שיציג המציע  UFRיו אפ אר ) 31.49

 ובעבורו קיבל אישור בכתב מאת המזמין כולל אחריות לשנתיים לפחות.  

יבוצע מזקף קיים ויכלול אוגן התחברות לאוגן הזקף, מעבר קוטר  -חיבור מגרש לבניה   31.50

בהתאם לקוטר מד הבניה וכן ברז אלכסון בקוטר המד המותקן, מעברים, ניפלים וכל 

 הנדרש לצורך חיבור המגרש.

מד מים   התקנת/עבודת החלפת אחריות המציע לוודא לאחר ביצועלמען הסר ספק, ב 31.51

מתאימה למפרט ההתקנה וזאת על אחריותו בלבד וללא  בשטח, כי הצנרת באזור מד המים 

. לא  )ללא תלות בסוג הרכיבים שהיו קיימים לפני כן, או בעצם קיומם(תמורה נוספת 

 תשולם למציע תמורה נוספת מעבר לעלות המוגדרת עבור כל אחד מסוגי העבודות הנ"ל.

כשל בצנרת  ריווצמראש במידה והוא חושש כי י   מזמיןעל המציע לבקש את אישור מפקח ה 31.52

בעת ביצוע ההחלפה, וזאת לאחר העברת כל התיעוד כנדרש. במידה ונוצר כשל בזמן  

בלבד   50%ההחלפה והמציע לא ביקש את אישור המפקח מראש, המציע יקבל סך של  

מהתמורה הנקובה לאחר הוכחת ביצוע העבודה בהתאם למפרט. במידה והמציע ביקש 

מהתמורה הנקובה לאחר   75%של, המציע יקבל סך של אישור אך זה לא ניתן והתרחש הכ

 הוכחת ביצוע העבודה כאמור.

במידה ובעת הסיור המקדים המציע חושש כי "חנוכיית" מדי משניים אינה תקינה ולא  31.53

להחלפתה ולפעול ע"פ   מזמיןמאפשרת החלפה כנדרש, עליו לתעד זאת ולבקש את אישור ה

 . מזמיןהוראות ה
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מ"מ, על המציע   190מ"מ במד מחודש באורך  220באורך  ¾ר "בעת החלפת מד מים בקוט  31.54

מ"מ אלא ע"י התאמת   220- מ"מ ל 190לבצע התאמת הצנרת ללא שימוש במעבר גוף  

הצנרת עצמה. על המציע לצלם את מד המים הקיים טרם ההחלפה ואת מד המים שהותקן  

צנרת פולימרית   והתאמת הצנרת שנעשתה על מנת לקבל את התגמול עבור עבודה זו. עבור

 במוצא מד המים לא ינתן תגמול בעבור שינוי זה. 

הזכות להזמין מהמציע ביצוע עבודות התקנת "חנוכיית" מדים משניים ו/או   מזמיןל 31.55

 החלפת "חנוכייה" קיימת. 

עבודת חידוש/התקנת "חנוכייה" כוללת את החלפת כל קטעי הצנרת מהמגוף במבוא   31.56

נקודת הצנרת הגלויה הראשונה, בחלקים חדשים מתאימים, "לחנוכייה" ככל שישנו או 

לרבות המגוף במבוא "החנוכייה", וכך שכל "ענפי" מדי המים יהיו בגמר העבודה בהתאם 

 לרשום במפרט זה. 

בעת ביצוע עבודות חידוש/הקמת "חנוכייה" המציע יוודא כי "החנוכייה" מתאימה לכל  31.57

מדי המים בהתאם להוראות יצרן. למען  התקנים והתקנות, ומאפשר התקנה תקינה של 

ס"מ ובכל מקרה יאפשר  15-הסר ספק, המרווח האנכי בין "ענפי" ה"חנוכייה" לא יפחת מ

 התקנה מאוזנת ויכולת קריאה פיזית של מד המים ללא הטיית המד. 

"החנוכייה" תהיה מקובעת היטב ויציבה, כך שלא יהיה חשש לתקינות הצנרת ו/או   31.58

 ויתאפשרו עבודות שרברבות סבירות באזור בו בוצעה העבודה.  המדידה לאורך זמן

 בהתאם לאילוצים בשטח, המציע יפעל כך ש"החנוכייה" תהיה סימטרית ככל הניתן.  31.59

 במבוא ה"חנוכייה" יותקן מגוף אשר יאפשר את הפסקת אספקת המים לחנוכייה במלואה.  31.60

 בשטח.  "רגל" ההזנה של ה"חנוכייה" תהיה בהתאם לקוטר הצנרת הקיימת 31.61

התשלום עבור ביצוע חידוש/התקנת "חנוכייה" יבוצע לפי כמות המדים הכלולים בה, לאחר   31.62

לביצוע העבודה והעברת תיעוד גמר העבודה. תשלום עבור "חנוכייה" יכלול    מזמיןאישור ה

 גם את החלפת מדי המים )לא תשולם תוספת עבור התקנת מדי המים(.

 מוש לעמוד בדרישות מפרט זה.כאמור, על כל האביזרים בהם יעשה שי 31.63

, המציע יבצע הנחת/החלפת צנרת טמונה מזמיןבהתאם לצורך, ולאחר תיעוד ואישור ה 31.64

)לפי הנדרש בשטח(. התשלום יחושב ע"פ תשלום עבור מטר  2" -ו  1½ ו/או גלויה בקטרים "

צנרת במלואו )יבוצע עיגול כלפי מעלה של אורך הצנרת למטר השלם הקרוב(. התשלום 

 לביצוע העבודה והעברת תיעוד גמר העבודה.   מזמיןלאחר אישור ה יבוצע

 המציע יעשה שימוש בצנרת דרג ב' )סטנדרטית( עבור צנרת מתכת גלויה.  31.65

בלבד עבור צנרת טמונה, או שו"ע באישור מראש  APC 3המציע יעשה שימוש בצנרת מסוג  31.66

המדויק בו יאושר  על האישור להינתן בכתב ולציין את דגם הצנרת  - מזמיןעם גורמי ה

למציע להשתמש כולל השלמת עטיפת פוליאתילן תקנים לכל החלקים הטמונים עד  

 היציאה מן הקרקע. 

 על הצנרת להיות מקובעת היטב בסיום עבודת המציע.  31.67



- 36  - 

 

 כאמור, על כל האביזרים בהם יעשה שימוש לעמוד בדרישות מפרט זה. 31.68

בו מותקן   "ענףל"נוספים מעבר   במידה ובזמן העבודה ייווצר כשל המחייב החלפת חלקים 31.69

)כולל צנרת נוספת ו/או אביזרים  מד המים, ל"חנוכייה" ו/או הנחת/החלפת צנרת כאמור

על התרחשות הכשל, החלקים שיש להחליף  אופן מידינוספים(, המציע יודיע למפקח ב

פעל ע"פ הנחיות המפקח. במידה והמפקח ידרוש מהמציע לבצע את תיקון הצנרת, המציע  וי

  במהדורתו האחרונה ע"פ מחירון דקל  המחירים החלקים הנוספים שיתקין את יקבל עבור 

 עבודת הצנרת שבוצעה לפני ואחרי ההחלפה  מיצילוהבאת , וזאת לאחר  20%בהפחתת  

מובהר כי התשלום יינתן רק עבור החלקים עצמם ולא עבור    .ולאחר אישור המפקח

 העבודה. 

מחור בדקל תאושר על ידי הצעת מחיר של הקבלן,  כל עבודה שתידרש ולא יהיה עבורה ת  31.70

 הצדדים ונצרפה לחוברת המכרז בהתאם לדרישה.  2שתיחתם על ידי 

בכל מקום שקיימת הארקה למערכת המים, על המציע לשמר את הארקה ולהחזיר את  31.71

המצב בתום ההחלפה לקדמות. באחריות המציע לתעד את מצב הארקה לפני ואחרי  

 ם.החלפת מד המים בצילו

באתר בו מבוצעת החלפת  על המציע לידע את המפקח במידה ולא קיימת הארקה תקנית  31.72

 מד המים ובמידה והמפקח יאשר זאת, המציע יתקין הארקה תקנית. 

 . במידה ופס גישור קיים אך אינו מחובר כראוי, המציע יתקן את התקנת פס הגישור 31.73

צנרת מחומר פולימרי )פלסטי(,  הינה  )בצד הפרטי(  במידה והצנרת לאחר הענף של מד המים 31.74

 על המציע לידע את המפקח על אי קיום הארקה בצנרת זו.

כל האטמים, חומרי האטימה לחיבורי הצנרת והעבודות הדרושות יסופקו ע"י המציע ללא   31.75

תוספת עלות כלשהי. כל האטמים וחומרי האטימה מחויבים להתאים למי שתיה ע"פ החוק  

 הישראלי. 

ימי עבודה מקבלת הזמנת העבודה   7החלפת/התקנת המדים בשטח יתבצע בתוך עד  ביצוע  31.76

. למען הסר ספק, גמר הביצוע יחשב רק לאחר סיום כל העבודות בשטח, כשמד מזמיןשל ה

המים החדש שהותקן מתאים לכל הוראות המכרז והתקנים והתקנות הרלוונטיים. במידה  

, בצירוף  מזמיןהעבודות עליו להודיע בהקדם האפשרי לוהמציע צופה איחור בגמר ביצוע 

  מזמין לדחיית מועד גמר העבודה. במידה וה מזמיןהסבר גורם האיחור ולבקש את אישור ה

יפצה את לא אישר את דחיית מועד גמר העבודה ו/או לא נתבקש אישור כנדרש, המציע  

עד גמר העבודה  ש"ח ליום איחור לכל מד מים שאיחר עבורו את מו 20בסך המזמין 

 הקבועים באמות המידה. לפיצויים מוסכמים המאושר ו/או בהתאם 
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במידה ותמצא חריגה באופן ההתקנה מהנחיות המפרט, על המציע לבצע תיקון החריגה   31.77

סעדים נוספים עקב הפרה זו.   מזמין. הדבר לא ימנע מהמזמיןשעות ממועד הודעת ה 48תוך 

יום )כולל( מיום ביצוע ההחלפה או העבודה.  14אחריות המציע לנזילות שתחילתן עד 

האחריות הנה מלאה והמציע יידרש להגיע ולתקן את כל הנזילות ללא תוספת תשלום. 

לאחר המועד הנקוב יטופלו גם הן ע"י   מזמין תיקון נזילות לאחר התקנה שנתקבלו ב 

עבודת  האם הכשל הנו תוצאה של   מזמיןהמציע, אך התשלום בגינם יבוצע לאחר בדיקת ה

 המציע או מסיבה אחרת. 

ימי עבודה   5יבצע את עבודת ההחלפה התקופתית ברצף לכל מנה שתימסר במשך המציע   31.78

 לא יחרוג משעות העבודה הבאות: מלאים בשבוע עבודה ו 

ימי שישי וערבי חג: רק בתיאום ואישור המפקח מראש וע"פ   .08:00  - 16:00ה':  -ימים א'   31.79

 תנאי זה(.  מוסכמים בגין הפרתפיצויים )ראו סעיף  הנחיותיו

מההחלפות תדרוש ביצוע עבודת החלפת  באחוז נמוך מזמיןלהערכת ה  -הערכת כמויות  31.80

באחוזים בודדים מהעבודות תידרש החלפת או   מזמין"חצי ענף" או "ענף" שלם. להערכת ה

היקף עבודות הנחת/החלפת הצנרת נשוא מכרז זה  מזמין הקמת "חנוכייה". להערכת ה

כל   מזמין היקף נמוך אם בכלל. מובהר כי הערכת הכמויות הנה אומדן בלבד ואין ליהיה ב

התחייבות לגבי היקף העבודה, סוגי העבודה נשוא המכרז או אף ביצוע עבודה כלשהיא 

 נשוא המכרז. 

 לביצוע עבודות התקנה והחלפה נוספות  מחירון  .32

דה של מדי המים  עבודות ההחלפה וההתקנה הסטנדרטיות כולן כלולות במחיר היחי 32.1

 . כאמור בכתב הכמויות

חר  או שיידרש להתקין מד מים של ספק א במקומות בהם תדרש עבודת אינסטלציה נוספת 32.2

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

תשולם כל   ולאהמחירים הנקובים הנם מחירים סופיים   .ישולמו בהתאם למחירון בפרק זה

 תוספת מעבר למחירים הנקובים.

הורות למציע לרכוש מדי מים של ספק אחר ע"פ בחירת במידה ויידרש, רשאי המזמין ל 32.3

ספק מד המים למציע ע"פ מחיר המחירון הרשמי של  בתמורה, ישלם המזמין .התאגיד

 הוראת המזמין מראש ובכתב. סעיף זה טעון מובהר בזאת כי   .15%הנדרש בהנחה של 

 .הנדרשת בפרק זה טעונה אישור המזמין מראש ובכתב מובהר בזאת כי כל עבודה  32.4
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 ביצוע עבודות של פירוק והתקנה בשטח של מדי מים וביצוע עבודות צנרת רלוונטיות 

 החלפת מדי מים בשטח

 מחירון  סוג העבודה  קוטר

 30 ( 15/20) ¾ בשטח בקוטר "החלפת/התקנת מד המים   ¾ "

 40 1החלפת/התקנת מד מים בשטח בקוטר " 1"

 80 1½החלפת/התקנת מד מים בשטח בקוטר "  1½"

 250 2החלפת/התקנת מד מים בשטח בקוטר " 2"

 300 3החלפת/התקנת מד מים בשטח בקוטר " 3"

 300 4החלפת/התקנת מד מים בשטח בקוטר " 4"

 350 6בשטח בקוטר "החלפת/התקנת מד מים  6"

  190מ"מ במד באורך  220באורך  ¾ התאמת צנרת בעת החלפת מד מים בקוטר " התאמת צנרת 

 מ"מ 

50 

 החלפת "חצי ענף", "ענף" והתקנת/החלפת "חנוכייה" 

 מחירון  סוג העבודה  קוטר

 בהתאם לצנרת 
 200 עבודת החלפת "חצי ענף" 

 350 עבודת החלפת "ענף" 

 "חנוכייה" 

 

 500 מדים  2

 650 מדים  3

 800 מדים  4

 950 מדים  5

 1,100 מדים  7

 1,250 מדים  8

 התקנת/החלפת צנרת 

 מחירון  סוג העבודה  קוטר

 200 התקנת צנרת גלויה )למטר( 1½"

 300 התקנת צנרת תת קרקעית )למטר(  1½"

 225 התקנת צנרת גלויה )למטר( 2"

 350 )למטר( התקנת צנרת תת קרקעית  2"

 חיבורי צרכן מזקף קיים )התחברות לזקף עם קשת ומגוף מאוגן קיים(

  ףקוטר הזק 

 הקיים
 מחירון  סוג העבודה 

 300 "3/4-" 2ביצוע מעבר קוטר וחיבור צרכן מלא ל 3"

 600 "3/4-" 2ביצוע מעבר קוטר וחיבור צרכן מלא ל 4"

 750 "3/4-" 2ביצוע מעבר קוטר וחיבור צרכן מלא ל 6"
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 המוצעים נתוני מדי מים    1 -ט  נספח

DN   סוג
יצרן מד   כשרות  Q3 מד 

 המים
שם מד  
 המים

דגם מד  
 המים

מנגנון  
מדידה  

* 
startQ Q1   Q3  יחסR 

(Q3/Q1 ) 

מגבלת  
מדידה  
בשבת  

** 

חומר  
גוף 
מד  

 המים

אישור  
 תקן 

אישור  
 דגם 

אישור  
איכות  

מי 
 שתייה 

אישור  
 כשרות 

סוג חיבור  
 תקשורת  

תקופת  
 שירות   

מכון     יש/אין   מק"ש  מק"ש  ל/ש                 
 מאשר 

מספר  
 סודר 

מכון  
 מאשר 

מכון  
 שנים אחוד/אחר  מאשר 

                                 רגילה  2.5/  1.6 מכני 20/   15

                                 רגילה  4/  2.5 מכני 20/   15

                                 רגילה  4/  2.5 סטטי 20/   15

                                 רגילה  6.3 מכני 25

                                 רגילה  6.3 סטטי 25

                                 רגילה  16/25/40 סטטי 32/40

                                 רגילה  25/40 סטטי 50

                                 רגילה  63 סטטי 65/80

                                 רגילה  100 סטטי 100

                                 רגילה  250/400 סטטי 150

                                 מהדרין 4/  2.5 מכני 20

                                 מהדרין 6.3/  4 מכני 25

                                 מהדרין 16/   10 מכני 32/40

                                 מהדרין 25/40 מכני 50

                                 מהדרין 63 מכני 65/80

                                 מהדרין 100 מכני 100

                                 מהדרין 250/400 מכני 150
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 נתוני מערכת התקשורת ויחידות הקצה 2 –נספח ט 
 

  פרטים תקשורת:  סעיף 

 סוג התקשורת בכל רמות המערכת )פרט(:

  

 

   

   

   

 פרוטוקולי תקשורת בכל הרמות )פרט(:

  

 

   

   

   

    רדיו בשימוש המערכת תדרי 

  לצרף בנפרד רשימת אישורים לשימוש, להקמת רשתות תקשורת 

  לצרף בנפרד פירוט ציוד התקשורת ואישורי משרד התקשורת 

    תדירות השידור מיחידת הקצה לשרת המערכת

    ביק"צ נתוני  מד המים קריאת תדירות 

    ואלקטרומגנטיותהגנות להפרעות רדיו 

  יש / אין דיווח ארועים בהתפרצות מיחידת הקצה

   תאר פתרון תקשורת למדי מים בפיר, בקומות בניינים גבוהים

 רשימת ארועים להתפרצות )במידה ויש( 

   

   

   

   

    זמן קליטת התראה בשרת המערכת

    הסבר  –תקשורת דו כיוונית 

פרמטרים מהמרכז ליחידת הקצה. הסבר אפשרות להורדת 
   המנגנון 

 

    זמן קבלת תגובה בשרת המערכת לתשאול יזום

פרוטוקול המאפשר חיבור מדי מים מספק אחר. נא לצרף 
  יש / אין הסבר 

    פירוט יישומי בקרה נוספים

    הסבר מגנון –סנכרון שעון בין מדי המים 

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

    אורך חיי הסוללה למדי המים על פי ההצעה 

"3/4    

"1    

"1.5    

    ומעלה  "2
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 נספח ט  – 3  

 אבטחת מידע 

 

  
  

סקיצה עקרונית המתארת את רכיבי המערכת קישורים והגנות לוגיות  

 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: 

 

 תגובה זמן   אחריות  תגובה  התראה 

 ,SMSהפקת מכתב , , ביקורת באתר נזילה בצנרת הפרטית 
א. בכללי  13התאם לסעיף ב וטלפון  

תאגידי מים וביוב )אמות מידה לשירות(,  
 2011-תשע"א

 

 תאגיד 
 

 שעות  48

על   ביקורת באתר והפקת מכתב / טלפון צריכה חריגה 
 פי נוסח התאגיד 

 שעות  24 תאגיד 

 זרימה הפוכה 
החלפת כיוון מד מים,  , באתר ביקורת

והפקת מכתב    תאגידתיעוד, דיווח ל
 ללקוח  

 שעות  24 תאגיד 

במידת   , החלפת מד מיםבאתר ביקורת צריכה משותפת חריגה 
 תאגיד, תיעוד ודיווח ל הצורך

 שעות  24 תאגיד 

הודעה  , החלפת מד מים, באתר ביקורת מד מים עצור 
 תאגידתיעוד ודיווח לללקוח,  

 שעות  24 תאגיד 

, החלפת מד מים, תיעוד,  באתר ביקורת חבלה 
 והפקת מכתב ללקוח   תאגידדיווח ל

 שעות  24 קבלן 

 שעות  24 קבלן  החלפה  סוללה חלשה 

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

שיבוש קריאה על ידי  
 /אחר  מגנט

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

 שעות  24 קבלן 

 שעות  48 קבלן  תיקון  תקלה בתקשורת 
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 דירוג טכני   6 –נספח ט 

 6-נספח ט 

 דירוג טכני 
 בדיקה  סעיף -דירוג טכני  מס. 

ניקוד  ניקוד
 מצטבר 

 הצעה 

 ניקוד ערך         

               נתוני מדי מים 

 4 יש / אין  כשרות רגילה ולכשרות מהדרין  -מק"ש ל  Q3  1.6ההצעה כוללת מדי מים מכנים בספיקה  1

42 

  
                 
-    

(  מערכת מדידה זהה למדידת הצריכה בשבת  5.3למדי מים באישור כשרות מהדרין )סעיף  2
   4 יש / אין  ובחול 

                 
-    

   R 10 =>  100 בשתי הכשרויות  3/4למדי מים מכנים בקוטר  " R (Q3/Q1)יחס     3
                 
-    

   R 10 =>  150 בשתי הכשרויות  1.5" -ו  1למדי מים מכנים בקוטר " R (Q3/Q1)יחס     4
                 
-    

     R 10 =>  250 ומעלה בשתי הכשרויות   2למדי מים מכנים בקוטר " R (Q3/Q1)יחס     5

     T 4 =>  3 ומעלה  2" -( למד מים מכני בקוטר מTתקופת השירות המאושרת ) 6

               תוכנת הניהול

 4 יש / אין  מאפשרת יישומי בקרה נוספים כגון: מדידת לחץ, שליטה על מגופים  7

28 

  
                 
-    

   4 יש / אין  חריגה מצריכה נורמטיבית לצרכן  - דו"ח ניתוח צריכות מים  8
                 
-    

   4 יש / אין  תצוגה של נתוני מדידת לחץ וצריכה באותו גרף   9
                 
-    

   6 אין יש /  חישוב צריכת לילה בטווח שעות מוגדר על ידי המשתמש 9
                 
-    

   4 יש / אין  GISתצוגה דינמית של סטאטוס מונים בתצוגת   10
                 
-    

   6 יש / אין  לקבלת רשימת מונים  GISחיתוך מונים לפי פוליגון בתצוגת   11
                 
-    

               ניסיון קודם 
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 בישראל בעל ניסיון מוכח בהתקנה והפעלה של לפחות מערכת קר"מ אחת  12
20,000   <N  < 50,000 2 

4 
  

                 
-    

50,000    <=N     4   
                 
-    

               תקשורת 

 8 כן / לא  ( 8)סעיף מערכת התקשורת פועלת בטכנולוגיה של פרוטוקול מתוקנן פתוח בכל הרמות  13

26 

    

   4 כן / לא  בנספח הטכני  8.5מאפשרת תקשורת דו כיוונית בכל הרמות לרמת יחידת הקצה כמוגדר בסעיף  14
                 
-    

 ממדי המים לפחות  95% -תקשורת  מספר תשדורות ממוצע ליום ל 15

0   <N  
<= 4 0     

4   <N  
=< 6 2     

6   <N  
<= 12 4     

12   <N     6     

     6 כן / לא  קיים יומן נתונים שעתי, כמוגדר בנספח הטכני  16

     4 < N 2 (Nמספר שידורים ביום ) 17

     100         סה"כ 

N    

   

 
 עבור תשובה שלילית 0עבור תשובה חיובית או  1יש למלא 

 
   

    
 הציון הסופי ייקבע בהתאם לבדיקת התאגיד 
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7 –נספח ט   

 צוות הפרויקט מטעם המציע 

 

 

 שם תפקיד  מס' טלפון  כתובת מייל  נסיון קודם 
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: כתב כמויות  8 – ט  נספח  

 

 תאור  סעיף
סה"כ  

כמות  
 למכרז 

מחיר 
יחידה 
מוצע 
)לפני  

 מע"מ(

סה"כ  
 לסעיף  

 ₪ ₪ יח'    

1 

הספקה והתקנה של מדי מים חדשים בעלי אישור כשרות צומת או הלפרין / כשרות 
מהדרין )בהתאם לסעיף(.  הספקה והתקנה של מערכת התקשורת בשלמותה כולל יחידות 

קצה, ממסרים ורכזות. הקמת מערכת שרתים, רישיון תוכנת הניהול למשך כל תקופת 
צוניות ואבטחת מידע. הדרכה שדרוגים השירות כולל הארכה, כולל ממשקים למערכות חי

ותמיכה. בתקופת האחריות:  תחזוקה , שירותי תוכנת הניהול כפי שמפורט בתנאי המכרז  
עבור כל מרכיבי מערכת הקר"מ, וביצוע קריאות ידניות להשלמת קריאות חסרות לצרכי  

את כל   חיוב הלקוחות,  הכל כמפורט במפרט הטכני )למען הסר ספק סעיף זה כולל בתוכו
הפעולות הנדרשות ע"י התאגיד בתחום מדי המים לרבות בירורי שטח על חשדות 

לשיבושים, חשדות לנזילות, זרימה הפוכה וכו' ע"י צוות יעודי של הקבלן בהתאם למפרט 
 ולנספחים לשנה ראשונה ממועד התקנה(. 

  ₪  ₪ יח'

        Q3 = 1.6 / 2.5מסוג מכני בכשרות רגילה בספיקת    3/4מד מים חדש בקוטר " 1.1
3,000                 -    

      Q3 = 2.5 / 4מסוג מכני בכשרות רגילה בספיקת    3/4מד מים חדש בקוטר " 1.2
16,000                 -    

        Q3 = 2.5 / 4מסוג סטטי בכשרות רגילה בספיקת   3/4מד מים חדש בקוטר " 1.3
7,150                 -    

             Q3 = 6.3מסוג מכני בכשרות רגילה בספיקת    1מד מים חדש בקוטר " 1.4
70                 -    

           Q3 = 6.3מסוג סטטי בכשרות רגילה בספיקת    1מד מים חדש בקוטר " 1.5
150                 -    

        Q3 = 16/25/40מסוג סטטי בכשרות רגילה בספיקת   1.5מד מים חדש בקוטר " 1.6
1,450                 -    
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 תאור  סעיף
סה"כ  

כמות  
 למכרז 

מחיר 
יחידה 
מוצע 
)לפני  

 מע"מ(

סה"כ  
 לסעיף  

 ₪ ₪ יח'    

           Q3 = 25/40מסוג סטטי בכשרות רגילה בספיקת    2מד מים חדש בקוטר " 1.7
350                 -    

           Q3 = 63מסוג סטטי בכשרות רגילה בספיקת    3מד מים חדש בקוטר " 1.8
350                 -    

           Q3 = 100מסוג סטטי בכשרות רגילה בספיקת    4מד מים חדש בקוטר " 1.9
200                 -    

             Q3 = 250/400מסוג סטטי בכשרות רגילה בספיקת    6מד מים חדש בקוטר " 1.10
50                 -    

        Q3 = 2.5 / 4מסוג מכני בכשרות מהדרין בספיקת   3/4מד מים חדש בקוטר " 1.11
1,000                 -    

           Q3 = 4 / 6.3מסוג מכני בכשרות מהדרין בספיקת   1מד מים חדש בקוטר " 1.12
105                 -    

           Q3 = 10 / 16מסוג מכני בכשרות מהדרין בספיקת   1.5מד מים חדש בקוטר " 1.13
200                 -    

           Q3 = 25/40מסוג מכני בכשרות מהדרין בספיקת   2מד מים חדש בקוטר " 1.14
100                 -    

           Q3 = 63מסוג מכני בכשרות מהדרין בספיקת   3מד מים חדש בקוטר " 1.15
100                 -    

             Q3 = 100מסוג מכני בכשרות מהדרין בספיקת   4מד מים חדש בקוטר " 1.16
10                 -    

               Q3 = 250/400מסוג מכני בכשרות מהדרין בספיקת   6מד מים חדש בקוטר " 1.17
5                 -    

    -                30,290 1סה"כ סעיף   

2 

, החלפה מושלמת ועדכון החלפת מדי מים ושילובם במערכת הקיימת )כולל אספקת המד
       כל מערכות התקשורת והמיחשוב(

        Q3 = 1.6 / 2.5מסוג מכני בכשרות רגילה בספיקת   3/4החלפת מד מים בקוטר " 2.1
3,000                 -    
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 תאור  סעיף
סה"כ  

כמות  
 למכרז 

מחיר 
יחידה 
מוצע 
)לפני  

 מע"מ(

סה"כ  
 לסעיף  

 ₪ ₪ יח'    

      Q3 = 2.5 / 4מסוג מכני בכשרות רגילה בספיקת   3/4החלפת מד מים בקוטר " 2.2
16,000                 -    

        Q3 = 2.5 / 4מסוג סטטי בכשרות רגילה בספיקת   3/4החלפת מד מים בקוטר " 2.3
7,150                 -    

             Q3 = 6.3מסוג מכני בכשרות רגילה בספיקת   1החלפת מד מים בקוטר " 2.4
70                 -    

           Q3 = 6.3מסוג סטטי בכשרות רגילה בספיקת   1החלפת מד מים בקוטר " 2.5
150                 -    

        Q3 = 16/25/40מסוג סטטי בכשרות רגילה בספיקת   1.5החלפת מד מים בקוטר " 2.6
1,450                 -    

           Q3 = 25/40מסוג סטטי בכשרות רגילה בספיקת   2החלפת מד מים בקוטר " 2.7
350                 -    

           Q3 = 63מסוג סטטי בכשרות רגילה בספיקת   3החלפת מד מים בקוטר " 2.8
350                 -    

           Q3 = 100מסוג סטטי בכשרות רגילה בספיקת   4החלפת מד מים בקוטר " 2.9
200                 -    

             Q3 = 250/400מסוג סטטי בכשרות רגילה בספיקת   6החלפת מד מים בקוטר " 2.10
50                 -    

        Q3 = 2.5 / 4מסוג מכני בכשרות מהדרין בספיקת   3/4החלפת מד מים בקוטר " 2.11
1,000                 -    

           Q3 = 4 / 6.3מסוג מכני בכשרות מהדרין בספיקת   1החלפת מד מים בקוטר " 2.12
105                 -    

           Q3 = 10 / 16מסוג מכני בכשרות מהדרין בספיקת   1.5החלפת מד מים בקוטר " 2.13
200                 -    

           Q3 = 25/40מסוג מכני בכשרות מהדרין בספיקת   2החלפת מד מים בקוטר " 2.14
100                 -    

           Q3 = 63מסוג מכני בכשרות מהדרין בספיקת   3החלפת מד מים בקוטר " 2.15
100                 -    
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 תאור  סעיף
סה"כ  

כמות  
 למכרז 

מחיר 
יחידה 
מוצע 
)לפני  

 מע"מ(

סה"כ  
 לסעיף  

 ₪ ₪ יח'    

             Q3 = 100מסוג מכני בכשרות מהדרין בספיקת   4החלפת מד מים בקוטר " 2.16
10                 -    

               Q3 = 250/400מסוג מכני בכשרות מהדרין בספיקת   6החלפת מד מים בקוטר " 2.17
5                 -    

    -               2סה"כ סעיף   

3 

שילוב מד מים אחר למערכת הקר"מ באמצעות יק"צ חיצוני, כולל הספקת היק"צ,  
  1מחברים, חיבור למד המים והטמעה במערכת התקשורת והמידע למדי מים בקוטר "

 ומעלה 
      

           עלות הספקת והתקנת יק"צ חיצוני  3.1
700                 -    

    -               3סה"כ סעיף   

4 

עלות שנתית לאחזקת המערכת, כולל החלפת מדי מים תקולים, טיפול בכל הבעיות  
והתקלות, קריאה יזומה בהתאם לצורך, ביצוע קריאות מדי מים ידניות תקופתיות הכל 

לפי דרישות המפרט ודרישות הרגולציה כדין )למען הסר ספק סעיף זה כולל בתוכו את כל  
מדי המים לרבות ברורי שטח על חשדות הפעולות הנדרשות ע"י התאגיד בתחום 

לשיבושים, חשדות לנזילות, זרימה הפוכה וכו' ע"י צוות יעודי של הקבלן בהתאם למפרט 
 ולנספחים בכל תקופת ההסכם החל  מתום שנה ממועד התקנה(

      

4.1 

בינואר   1עלות אחזקה לשנה למד מים )ישולם ע"פ מספר מדי מים מותקנים ממוצע בין 
 לדצמבר בכל שנה(   31כל שנה למספר המדים המותקנים ב 

   
151,450                 -    

    -                 4סה"כ סעיף    

       התקנת מיגון למדי מים בקטרים השונים  5

5.1 
      11/2" -ו 1בקוטר  "מדי מים 

500   
               -    
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 תאור  סעיף
סה"כ  

כמות  
 למכרז 

מחיר 
יחידה 
מוצע 
)לפני  

 מע"מ(

סה"כ  
 לסעיף  

 ₪ ₪ יח'    

5.2 
      ומעלה  2" -מדי מים בקוטר מ

500   
               -    

    -                    5סה"כ סעיף    

    -               סה"כ נטו להצעה לפני מע"מ 

    -               ( 17%מע"מ )

    -               סה"כ כולל מע"מ 

    -                  סה"כ עלות משוקללת 
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    9-נספח ט 

 

 מפרט בדיקת מערכת הניהול 

  - 1ציון )מ בדיקה
 ( 10עד 

משקל 
)%( 

הצגה כללית של החברה, מדי המים ופרוייקטים 
 10   קודמים

 8   הצגת תפריטי המערכת ואפשרויות הבחירה

 6   הצגת דוח מונים  

 6   הצגת דו"ח צרכנים 

 6   בין תאריכים מוגדרים  -הצגת דו"חות צריכה  

 6   הצגת דו"ח פחת מים בתקופה מוגדרת

 8   הצגת דו"ח התראות 

 6   דו"ח קריאות מונים  

 8   דו"ח קריאות לחיוב )יש/אין( 

 8   דו"ח תקשורת יומי

 4   הצגת הודעות מערכת במקרי תקלה

אופן הגדרת קבוצות מונים , הגדרת היררכיה ומאזני  
 4   מים

 6   תצוגה גיאוגרפית במערכת הניהול של הקר"מ 

 2   קישור מדי לחץ למערכת הניהול

 8   ממשק למערכת הגבייה 

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

דרישות  הפרת של במקרה מוסכם פיצויי  טבלת  

 

 

 המוסכם הפיצוי ההפרה  ההתחייבות ' מס
שעות ממועד  4לא יאוחר מאשר תוך  לתקן  1

- הקריאה תיקון של כל תקלה הגורמת לאי
 זמינות מערכת הניהול

 בהשלמת פיגור
 התקלה תיקון

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  

  בהזנת פיגור
 מדי של הנתונים

 המים

 של יום לכל ₪ 10
 פיגור 

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 פיגור   לכל

 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

 מקרה בכל ₪ 100
  התגלתה שבו

 מים במד נזילה
  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

12 
 איחור בהחלפת מד המים 

 
ש"ח    20

  מד מים.

 ליום 
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 ניקוד הפיילוט -  11 ט' נספח 

 

 סעיף מס' 

משקל  ציון התאגיד 
 ציון סופי  לסעיף 

 עובר טוב
לא עובר 

(0=0.55 )     (0.75-
1 ) 

0.56-
0.75 ) 

   10       תהליך התקנה ויהול הפרוייקט 1

   6       בדיקת שכיחות תקלות ואופן הטיפול   2

   6       מודול התראות  3

   6       השלמת נתונים במקרה של תקלת תקשורת  4

   6       נוהל קריאות לחיוב צרכנים  5

           מערכת הניהול   

   6       נוחות עבודה מול הניהול  6

   6       דוחות מערכת הניהול  7

   6       ממשק למערכת הגבייה 8

   GIS       6ממשק למערכת  9

   6       ממשק למערכת מידע חיצונית 10

   6       תהליך בניית מעגלי פחת  11

   6       חישוב פחת מים באזורי מדידה 12

   6       אתר הצרכנים 13

   6       צרכנים בסלולר  אפליקצית 14

           רמת כיסוי התקשורת   

   6       ימים רצוף  10במשך  99% 15

   6       בתקופת הפיילוט  98% 16

 


