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 06/2019 'מס פנייה מוקדמת לקבלת מידע

 בנוגע לטכנולוגיות לניקיון שירותים במבני ציבור
 

 ומטרת הפנייה הרקע

. בתי ספר 30-במבני ציבור, לרבות בכ תאי שירותים 700-ברחבי העיר כפר סבא פרוסים כ .1

עיריית כפר סבא או החברה מתוחזקים על ידי לתאים תאי השירותים וחדרי המבואה 

ומבוצעות בהם עבודות ניקיון שוטפות באמצעות (, "ברה"החהכלכלית לפיתוח כפר סבא )

 קבלנים מטעמן. 

אשר ישפרו וישדרגו את  מיםמתקד יםטכנולוגיבחון פתרונות העירייה והחברה מעוניינות ל .2

ואה, תוך שמירה על הסביבה ושימוש רמת הניקיון וההיגיינה בתאי השירותים ובחדרי המב

שייבחנו לא נועדו להחליף את שירותי הניקיון יעיל וחסכוני בכספי הציבור. הפתרונות 

   השוטפים, אלא להתווסף עליהם ולייעל אותם.

במסגרת פניה זו, מזמינה החברה גופים בעלי ניסיון באספקת פתרונות ניקיון והיגיינה  .3

 , למסור מידע אודות פתרונות מוצעים. ("המשתתפים") מתקדמים

 המידע המבוקש

במסגרת המענה, מתבקשים המשתתפים בהליך להציג את הפתרון המוצע על ידם, ובכלל  .4

 לנושאים הבאים: זאת להתייחס )במידת הניתן(

 ניסיון המשתתף בהפעלת הפתרון, ותיאור המקומות בהם בוצע שימוש בפתרון בעבר.  .4.1

 תשתיות נדרשות לצורך יישום הפתרון והתקנתו )מים, חשמל וכיוצ"ב(.  .4.2

 השטח הנדרש להתקנת הפתרון. .4.3

 אישורים והיתרים שיידרשו להפעלת הפתרון )אם בכלל(.  .4.4

 תם של ילדים קטנים. התאמת הפתרון לשימוש ע"י ילדים קטנים או בסביב .4.5

 היבטי קיימות, חיסכון באנרגיה והגנה על הסביבה.  .4.6

 עלות משוערת של יישום והתקנת הפתרון.  .4.7

 הזמן הנדרש להתקנת הפתרון.  .4.8

 . )עלות שוטפת( עלות חודשית משוערת של הפעלת הפתרון .4.9

 צוות העובדים הנדרש להפעלת הפתרון ולתחזוקתו.  .4.10

 פתרון ולתחזוקתו. חומרים וחלפים שיידרשו להפעלת ה .4.11

 היבטי בטיחות, לרבות מגבלות על השימוש )אם קיימות(.  .4.12
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 תנאים כלליים

רכוש איזה מהפתרונות, או פנייה זו היא פנייה לקבלת מידע בלבד, ואין בה כל התחייבות ל .5

 ערוך התקשרות כזו או אחרת עם מי מהפונים. ל

הגשת המענה היא וולונטרית בלבד. הגשת המענה לא תהווה תנאי לכל הליך עתידי שניהול  .6

על ידי העירייה או החברה. השתתפות או אי השתתפות בהליך זה לא יהוו יתרון או חיסרון 

בכל הליך עתידי, לא יקנו למשתתף זכות כלשהי כלפי העירייה או החברה, ולא יטילו על 

 ת כלשהי כלפי המשתתף.   העירייה או החברה חבו

כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות ובהגשת המידע יחולו על המשתתף בלבד, והחברה או  .7

 העירייה לא תישאנה בכל עלות או חבות בגין ובקשר עם הפנייה. 

, וכן לפנות למי בפניה המענה להצגת המשתתפיםמי מ להזמיןתהיה רשאית  החברה .8

 בשאלות או בבקשה להגשת השלמות והבהרות, לפי שיקול דעתה.  משתתפיםמה

, לפי שיקול דעתה, זו פנייה בעקבות יתקבל אשר במידע שימוש עשותתהיה רשאית ל החברה .9

 או כולו, במידע להשתמש מתחייבת לרבות לצורך מכרז או הליך רכש אחר. החברה אינה

 .מקצתו

 הקשור אדם לכל, שנמסר במידע הקשור נתון או מידע כל להעביר רשאית תהיה החברה .10

על משתתף הסבור כי המידע שמסר כולל נתונים חסויים או נתונים המהווים סוד  .אליה

מסחרי, לציין זאת מפורשות במסגרת המענה ולסמן באופן ברור את הנתונים החסויים 

 כאמור.  

 אופן הגשת המענה 

רה . העירייה והחב18.03.2019עד ליום  karins@ksaba.co.ilאת המענה יש להגיש למייל  .11

 רשאיות לשנות את המועד לפי שיקול דעתן. 

, והמשתתף יהיה רשאי לצרף לו מסמכים 1כנספח  המענה יוגש ע"ג הטופס המצורף לפנייה זו .12

 ואסמכתאות לפי שיקול דעתו. 

 .  karins@ksaba.co.il, במייל עו"ד קארין שגבל להפנות ניתן הבהרה שאלותב .13

 
 
 
 

 בברכה,
 
 בע"מ לפיתוח כפר סבאהחברה הכלכלית    
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 טופס מענה – 1נספח 

 פרטי המשתתף ואישור תנאי ההליך –חלק א' 

 : __________תאריך

 לכבוד

 החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ

 שלום רב,

 06/2019פנייה מוקדמת לקבלת מידע מס' הנדון: 

 בקשר עם פתרונות לניקיון ולהיגיינה של תאי שירותים

ו הח"מ מבקשים להשתתף בהליך שבכותרת ולהגיש מידע במסגרתו. אנו מאשרים כי אנ .1

 קראנו בעיון את תנאי ההליך, וכי הם מובנים לנו ומוסכמים עלינו. 

נו היטב כי הגשת המענה אינה מקנה לנו כל יתרון בהליך רכש שיתקיים )אם ידוע ומובן ל .2

יתקיים( בקשר לפתרון המוצע, וכי החברה תהיה רשאית להתחשב או לא להתחשב במידע 

המוגש על ידנו, לפי שיקול דעתה, וכן למסור את המידע למי מטעמה, בהתאם ובכפוף 

 לתנאי ההליך. 

 

 ע.מ./ח.פ. משתתףשם ה

 

 כתובת

 

 טלפון

 שם וטלפון נייד של איש קשר מייל

 

  

         

 

____________________ 

 המשתתףחתימת               
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 הצגת הפתרון –חלק ב' 

 )ניתן לצרף מסמכים ואסמכתאות אשר המשתתף סבור כי יסייעו בהבנת הפתרון(

 

הפתרון המוצע )במידת הניתן, יש לצרף סקיצות / תרשימים / תמונות תיאור מפורט של  .1

 של הפתרון(.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 ניסיון המשתתף בהפעלת הפתרון, ותיאור המקומות בהם בוצע שימוש בפתרון בעבר.  .2

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 תשתיות נדרשות לצורך יישום הפתרון והתקנתו )מים, חשמל וכיוצ"ב(.  .3

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 השטח הנדרש להתקנת הפתרון. .4

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 אישורים והיתרים שיידרשו להפעלת הפתרון )אם בכלל(.  .5

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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 התאמת הפתרון לשימוש ע"י ילדים קטנים או בסביבתם של ילדים קטנים.  .6

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 היבטי קיימות, חיסכון באנרגיה והגנה על הסביבה.  .7

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 עלות משוערת של יישום והתקנת הפתרון.  .8

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 הזמן הנדרש להתקנת הפתרון.  .9

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 עלות חודשית משוערת של הפעלת הפתרון.  .10

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 הנדרש להפעלת הפתרון ולתחזוקתו.  צוות העובדים .11

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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 ן ולתחזוקתו. חומרים וחלפים שיידרשו להפעלת הפתרו .12

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 היבטי בטיחות, לרבות מגבלות על השימוש )אם קיימות(.  .13

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 


