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 החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ 

סבא ו/או  בכפרמים במבני ציבור  רניטוחיסכון ולאספקה והתקנה של מערכות  10/2020מכרז מס'   
 ברשויות נוספות 

"( מבקשת בזאת לקבל הצעות החברההחברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ )להלן: " .1
 .במערכות השקיה וניטור דליפות במים לאספקה והתקנה של מערכות לחיסכון

www.ksaba-  יו ונספחיו באתר האינטרנט של החברה בכתובת:ניתן לעיין  בתנאי המכרז, מסמכ .2

com.co.il   13/08/2020החל מיום  

, באמצעות כרטיס 09:00 - 16:00ה', בין השעות -את מסמכי המכרז ניתן לרכוש. בימים א' .3

 ₪ 2,000תמורת סך של  ענת וזאנהאו אצל הגב'  110שלוחה  09-7674615אשראי בטלפון 

בקישור  , אשר לא יוחזרו מכל סיבה שהיא.בתוספת מע"מ

https://secure.cardcom.solutions/e/xXuS 

 . 09-7674615לפרטים נוספים ולבירורים ניתן גם לפנות למשרדי החברה בטלפון:  .4

, כפר סבא עד 11את ההצעות יש להכניס לתיבת המכרזים במשרדי החברה, ברחוב התע"ש  .5

 . לא תתקבלנה הצעות בדרך אחרת. 00:14בשעה  03/09/2020' הליום 

 הצעה שלא תמלא אחר כל תנאי המכרז תיפסל ולא תובא לדיון. .6

ביחס מודעה זו מכילה מידע כללי וראשוני בלבד. התנאים ויתר הפרטים המחייבים  .7

 למכרז הם כמפורט במסמכי המכרז.

 

 אלעד קנדל  

 מנכ"ל החברה                                                                                          

 

http://www.ksaba-com.co.il/
http://www.ksaba-com.co.il/
https://secure.cardcom.solutions/e/xXuS
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 זמנים לעריכת המכרזהלוח 

 

 .14:00שעה  ב .27/08/2020עד ליום  :הגשת שאלות הבהרהאחרון למועד  .1

 

 .14:00שעה ב 03/09/2020 עד ליום  :הגשת הצעותאחרון למועד  .2

 

 .23/12/2020 :תוקף הערבות הבנקאית .3

 

 

לשנות כל אחד מן המועדים המפורטים לעיל, ובכלל זה  , לפי שיקול דעתה הבלעדי,תרשאי החברה

  .לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות

באמצעות פרסום באתר הודעה בדבר דחייה כאמור תימסר לכל מי שרכש את מסמכי המכרז ו/או 

 בהתאם להוראות המכרז., הכל האינטרנט של החברה
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 מסמכי המכרז  -תוכן עניינים
 

 

 תנאי המכרז והוראות למשתתפים מסמך א': 
 

 יסיוןנ -עמידה בתנאי סףתצהיר להוכחת  -פרופיל המציע      1טופס 

 נוסח כתב ערבות להשתתפות     2טופס 

 הצהרה על מעמד משפטי  3טופס 

 הצהרת המציע וההצעה הכספית 4טופס 

 התכנון המוצע  4.1טופס 

 בלוחות זמניםהתחייבות המציע לעמידה   4.2טופס 

 תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים                  5טופס         

 תצהיר והתחייבות בדבר העדר ניגוד עניינים  6טופס 

 חלקים חסויים בהצעה )אופציונאלי(  7טופס 

 תצהיר בדבר עמידה בחוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסוימים 8טופס 
 

 
 

 חוזה ונספחיוה מסמך ב': 

 נוסח כתב ערבות ביצוע      נספח א' 

 אישור עריכת הביטוחים     נספח ב' 

 כתב התחייבות לשמירת סודיות    נספח ג' 

 

     

 מסמך ג'           המפרט הטכני         
  

 מפרט טכני -תיאור השירות המבוקש                    1ג' נספח            

  נספח אתר ביצוע הפיילוט                      2נספח ג'            
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 תנאי המכרז והוראות למשתתפים   -מסמך א  

 הזמנה להציע הצעות 

 רקע כללי .1

מבקשת לקבל הצעות לצורך החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ )להלן: "החברה" או "החכ"ל"(   .1.1

מים במבני ציבור בכפר סבא ו/או  רניטוחיסכון ולאספקה והתקנה של מערכות  10 /2020 מכרז מס'

וזאת בהתאם לתנאים, הדרישות וההגדרות הכל על פי שיקול דעתה של החברה  ברשויות נוספות

 . ("הפרויקט"או "העבודות" )להלן:  פיות כאמור במסמכי המכרז להלןהספצי

הטמעת לרבות על ידי  במבני ציבורמשמעותי בהיקף צריכת המים מטרת הפרויקט הינה לקדם חסכון  .1.2

 . צמצום זרימת המים בברזים וניטור דליפות במערכות ההשקיה ובכללטכנולוגיות המאפשרות 

בעיר כפר מתוכננים  ו/או    במבנים קיימים  ידי הזוכה מערכות כאמור לעילבמסגרת הפרויקט יותקנו על   .1.3

 על ידי החברה.  בפועל בהתאם להזמנות עבודה שיידרשו כולן או חלקן ברשויות נוספות סבא ו/או 

 

 : הפרויקט יבוצע בשלבים כדלקמן  .1.4

   שלב ראשון: פיילוט: 1.4.1

 .  ידי העירייהשיוגדר על הפיילוט מערכות יותקנו באתר בשלב הראשון ה 1.4.1.2

אתר ו/או לשנות את לביצוע הפיילוט  אתר/יםהחברה תהיה רשאית להוסיף  1.4.1.3

ו ו/או במהלך ו/א  גם לאחר הזכייה במכרז  הבלעדי  על פי שיקול דעתה  הפיילוט

 . בסיום  הפיילוט הראשון

  ( למערכתPOCתהליך בחינה והוכחת יכולת ) מטרת הפיילוט הינה לקיים 1.4.1.4

מימד בחינת יעילות, אמינות, בחינת מדדי עלות מול תועלת ובחינת ובכלל זה 

 חוזה. מכרז וההכל כמפורט בהוראות ה –  בפועלבצריכת המים החסכון 

ו/או החברה תהיה רשאית להאריך כאשר  ,כחודשיים יימשךהפיילוט שלב  1.4.1.5

מועד תחילת הפיילוט יקבע על ידי   .שלב זה על פי שיקול דעתה הבלעדילקצר 

החברה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. החברה תהיה רשאית להורות על התקנת 

צרכי החברה והעירייה, וזאת אף מקום   מתאימים מבחינתהמערכת במועדים  

 בו הפיילוט יתחיל מספר חודשים לאחר מכן.

פי שיקול  על    בהתאם להוראות החוזה, החברה תחליט  ו  לאחר תקופת הפיילוט 1.4.1.6

האם חוזה, מכרז ובבטיריונים המוגדרים י, ובהתאם לקרהבלעדידעתה 

לסיים  לחלופין לשלב הביצוע או  ולעבור החוזהההתקשרות על פי להמשיך 

ו/או  לא תהיה כל טענה ו/או דרישה לזוכה/למציע .עם הזוכה ההתקשרות

הפיילוט תום תקופת  בהצדדים,    התקשרות  ותסתייםככל  כלפי החברה    תביעה

 . ("שלב הפיילוט")להלן:  כאמור.

בתום תקופת הפיילוט, ובמידה שיימצא שהמערכת המוצעת אינה עומדת  1.4.1.7

תהיה על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה בלבד, בקריטריונים שהוגדרו, 

החברה רשאית לפנות לספק שיוכרז ככשיר שני ולבצע גם עמו תהליך פיילוט, 

האמור בסעיף זה  ואמינות המערכת המוצעת על ידו.לצורך הוכחת יעילות 

 יחול גם על כשיר שלישי בהתאמה.

מעלויות הפיילוט כפי  50%החברה תשתתף בעלויות הפיילוט בהיקף של עד  1.4.1.8

שיוצגו על ידי הזוכה ויאושרו על ידי החברה ו/או מי מטעמה. בכל מקרה 

 מע"מ. ₪ כולל  10,000הסכום שישולם לא יעלה על סך של 

 

עובר לתחילתו של שלב הפיילוט יציג הזוכה לחברה מסמך המפרט את ההוצאות  1.4.2

בקשר לפיילוט, וזאת ע"מ לקבל אישורה של החברה והכל בכפוף   מבחינתו  הצפויות
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  שלב שני: ביצוע: ולהלן לעיל לאמור

תחליט החברה לעבור לשלב   , הראשון או השני,ככל ולאחר תקופת הפיילוט 1.4.2.2

על פי תכנית במבני ציבור שיותקנו  תזמין מערכות נוספות  הביצוע, החברה

מבלי שהדבר יהווה וזאת  .החברה ושיקול דעתצרכי שתימסר לזוכה ועל פי 

באשר להיקף ו/או לקצב הזמנות העבודה שיימסרו  התחייבות מטעם החברה

בתחומי העיר כפר סבא קיימים ומבלי שהזוכה יסתמך עליהן. יצויין, כי    לזוכה

מוחלפים  אשר עתידים להיות  ברזים 2,500 -, ובהם כציבורמוסדות  300כ 

 . במסגרת שלב הביצוע הנדרשות במכרז זה במערכות

 הינה לצורך הערכה בלבד ואין לראות בה כמחייבת את החברההברזים  כמות   1.4.2.3

התשלום יבוצע עבור עבודה  יודגש, כי . בהגשת ההצעהו/או להסתמך עליה 

 בפועל. שבוצעה 

מודגש כי  .ברשויות נוספותכמו כן ייתכן והחברה תדרוש את ביצוע העבודות  1.4.2.4

ו/או   אין באמור משום התחייבות ולמציעים ו/או לזוכה לא יהיו כל טענות

 בקשר לכך. הסתמכות

 ( "שלב הביצוע")להלן: 

היקף צריכת המים במוסדות החינוך ובמוסדות העירייה האחרים בכפר כאומדן לא מחייב יצויין כי  .1.5

 . קוב 230,000עמד על כ  2019סבא בשנת 

תקופת , הפיילוט תקופתל בכפוף להוראות ביחסבכפוף להוראות המכרז והחוזה לרבות אך לא רק  .1.6

, על פי החלטת החוזהמיום חתימת  חודשים    120או    חודשים    84חודשים או    60למשך  ההתקשרות הינה  

 . החברה וזאת לפי הצעת הזוכה 

למען הסר ספק יובהר כי, הזמנת העבודות בהתאם למכרז זה ולחוזה המצורף לו תיעשה לפי שיקול  .1.7

ומותנית באישור תקציבי. למציעים, לרבות לזוכה במכרז, לא יהיו כל טענות   החברהדעתה הבלעדי של  

 , אף אם לא תוזמן עבודה כלל. בעניין זה ת כלשהיו/או הסתמכו לגבי היקף הזמנת העבודות

תצא מיד או בסמוך  העבודותמתחייבת כי הזמנת  החברהמבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי, אין  .1.8

למועד מסירת ההודעה על הזכייה במכרז, אם בכלל. למציעים ו/או לזוכה במכרז לא תהיה כל טענה 

 ו/או דרישה בעניין זה. 

מודגש כי התחייבויות הספק יישארו בתוקפן ללא תלות בספיקת המים או בקוטר הצנרת   .1.9

 הראשית/ענפית/מקומית באתר בו יותקנו המערכות.

 

 תנאי סף  2

מציע שהוא יחיד או תאגיד רשום כדין העומד בעצמו, במועד הגשת כל רשאי להשתתף במכרז זה  2.1

 הבאים המהווים תנאי סף: המצטבריםההצעה, בכל התנאים 

 :תנאי סף מקצועיים: ניסיון קודם  

הכוללים אספקה, התקנה ותחזוקה של   , בארץ או בחו"ל,פרויקטים  3למציע ניסיון בביצוע לפחות   2.2

לחסכון במים )ברזים "חכמים", מערכות לניטור דליפות מים, מערכות ניהול  אמצעים טכנולוגיים 

, עבור גורמים פרטיים ו/או ציבוריים, כקבלן ראשי או כקבלן משנה, ובקרה ברשתות מים וכד'(

 . ברזים "חכמים" 50לפחות הותקנו כאשר בכל פרויקט 

( שבוצע ע״י  POCתהליך הוכחת יכולת )״ הינו לרבות עיף זה, ״פרויקטלצורך ס 2.2.1

 המציע. 

 . ברזים "חכמים" 100לפחות  של אחד מהפרויקטים לעיל כלל התקנהלפחות  2.2.2

לצורך סעיף זה יהיה רשאי המציע להציג ניסיון אשר נרכש ע"י המציע עצמו או ע"י קבלן משנה 

 למכרז זה.עמו התקשר המציע לצורך הגשת מענה 

ככל שהניסיון בסעיף זה מוצג על ידי קבלן משנה, על המציע להציג הסכם התקשרות תקף לצורך 
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תצהיר   ןלחילופיביצוע השירותים אשר ניסיון אודות ביצועם מוצג בסעיף זה, עם קבלן המשנה או  

יב קבלן המשנה מתחי ,יזכהתמציע הצעת ה מטעם קבלן המשנה מאומת על ידי עו"ד לפיו ככל ש

, ולאורך כל חלק בשירותים אשר ניסיון אודות ביצועם מוצג בסעיף זההויספק למציע את    -  לספק

, וכן תצהיר מהמציע כי ככל שיזכה יתקשר עם קבלן המשנה המוצג לצורך תקופת ההתקשרות

 ביצוע החלק בשירותים אשר ניסיון אודות ביצועם מוצג בסעיף זה.

יקטים הכוללים אספקה, התקנה ותחזוקה של אמצעים  פרו 3למציע ניסיון בביצוע לפחות  2.3

טכנולוגיים לניטור דליפות מים בברזים הראשיים, עבור גורמים פרטיים ו/או ציבוריים, כקבלן 

 ראשי או כקבלן משנה.

לצורך סעיף זה יהיה רשאי המציע להציג ניסיון אשר נרכש ע"י המציע עצמו או ע"י קבלן משנה 

 .לצורך הגשת מענה למכרז זהעמו התקשר המציע 

ככל שהניסיון בסעיף זה מוצג על ידי קבלן משנה, על המציע להציג הסכם התקשרות תקף לצורך 

תצהיר   ןלחילופיביצוע השירותים אשר ניסיון אודות ביצועם מוצג בסעיף זה, עם קבלן המשנה או  

מטעם קבלן המשנה מאומת על ידי עו"ד לפיו ככל שמציע יזכה קבלן המשנה מתחייב לספק ויספק 

לאורך כל תקופת  ע את חלק בשירותים אשר ניסיון אודות ביצועם מוצג בסעיף זהלמצי

, וכן תצהיר מהמציע כי ככל שיזכה יתקשר עם קבלן המשנה המוצג לצורך ביצוע  ההתקשרות

 החלק בשירותים אשר ניסיון אודות ביצועם מוצג בסעיף זה. 

רי שירותים ומטבחים וכיורי מצריכת המים )כיו 70%הברז ה"חכם" המוצע ע"י המציע יחסוך  2.4

 שירות(, לכל הפחות.

 .המסמכים הנדרשים בצירוף כלל 1להוכחת סעיף זה המציע יחתום על הטופס המצורף כטופס 

קבלני משנה, בעלי ניסיון בביצוע  כמנהלי פרויקטים, כשכירים או  2המציע מעסיק לפחות  2.5

  . פרויקטים הכוללים התקנת מערכת ותשתיות במבני ציבור

 אתרים לפחות. 5למציע היכולת לבצע התקנה במקביל ב  2.6

 ויצרף את המסמכים הנדרשים שם.  1כטופס להוכחת סעיף זה המציע יחתום על הטופס המצורף 

 תנאי סף נוספים: 

הצעה שתיבדק  – 4.1בטופס וכמפורט  המפרט הטכניצירוף הצעה ליישום בהתאם לדרישות  2.7

 .לתיפס  4.1בטופס    המפורטותואינה ערוכה בהתאם לדרישות    ותימצא כי אינה תואמת את המפרט

 .2צרוף ערבות בנקאית להשתתפות במכרז, ערוכה וחתומה לפי הנוסח המצורף בטופס  2.8

 .מסמכי המכרז אישור על רכישת 2.9

מסמכי המכרז עלולים להביא אי מילוי תנאי ו/או צירוף מסמך כנדרש ו/או עריכת שינוי/תוספת ב 2.10

 לפסילת ההצעה על הסף.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי,   2.11

לדרוש מכל אחד מהמציעים, לאחר הגשת ההצעות למכרז, להשלים מידע חסר ו/או אישורים 

 ויכולתו של המציע. , בכל הקשור לניסיונו ו/או אחרים דקלרטיביים

ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד. כל המסמכים הנדרשים במכרז, כולל ערבות  2.12

המכרז, יהיו על שם המציע בלבד )למעט אם צוין מפורשות אחרת(. הצעה אשר לא תעמוד בתנאי 

 זה תיפסל על הסף. 

 

 מסמכים שיש לצרף להצעה 3

 המסמכים שלהלן:  כלכל מציע יצרף להצעתו את 

לרבות האישורים והמסמכים  1בטופס  בנוסח המצורף להוכחת תנאי סף )ניסיון( פרופיל המציע 3.1

 הנדרשים שם. 

 .2בטופס בנוסח המצורף כתב ערבות להשתתפות  3.2

 בצירוף הנסח הרלוונטי.  3בטופס הצהרה על מעמדו המשפטי של המציע בנוסח המצורף  3.3
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 . 4בטופס בנוסח המצורף  והצעת המחיר מטעם המציעהצהרת  3.4

בצירוף המסמכים הנדרשים  4.1בטופס תיאור המערכות המוצעות והפתרון המוצע בנוסח המצורף  3.5

 שם. 

 . 4.2בטופס התחייבות המציע לעמידה בלוחות זמנים בנוסח המצורף  3.6

 . 5בטופס תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים בנוסח המצורף  3.7

 . 6בטופס תצהיר והתחייבות בדבר העדר ניגוד עניינים בנוסח  המצורף  3.8

 )אופציונאלי(.   7בטופס עמדה ביחס לחלקים חסויים בהצעה בנוסח המצורף  3.9

חוק למניעת העסקה של תצהיר ערוך וחתום כדין בדבר עמידתו של המציע ו/או מי מטעמו, בדרישות ה 3.10

 .8בטופס בנוסח המצורף  2001-עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א

, בדבר ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי 1976- אישור על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 3.11

ההצעות, על שם , בתוקף במועד האחרון להגשת  1975-פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו

 המציע. 

 קבלה על רכישת מסמכי המכרז על שם המציע.  3.12

 ככל שיהיו.  -כל תשובות החברה לשאלות ההבהרה ו/או הודעות מטעם המזמינה  3.13

 כל מסמכי המכרז, חתומים על ידי המציע, כמפורט בסעיף זה. 3.14

מכי המכרז כל המסמכים המצורפים למכרז כשהם חתומים בחתימה וחותמת על כל דף ודף של כלל מס 3.15

 ובכל מקום אחר המיועד לכך.

 

 השתתפות ערבות 4

על המציע לצרף ערבות מקורית, אוטונומית ובלתי מותנית על שם המציע בלבד שהוצאה על ידי בנק  4.1

אלף שקלים חדשים(, לטובת )חמישה עשר  15,000בישראל או חברת ביטוח המוכרת על פי דין, על סך 

"(. הערבות תעמוד בתוקפה עד ליום  ערבות ההשתתפות)להלן: " 2בטופס החברה בנוסח הנדרש 

 כולל(.  ) 23/11/2020

  , בנוסח הערבות.או שינוי מטיבו/ , לרבות תוספתמכל סוג יודגש כי אין לערוך כל שינוי 4.2

לחלט את הערבות על פי פנייה חד צדדית   תרשאיהיה  תערבות ההשתתפות תהיה בלתי מותנית והחברה   4.3

ובלתי מנומקת, לרבות אך לא רק, במקרה בו המציע לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי מכרז זה, או 

כרז הוצאות הערבות והוצאות אחרות הנובעות מהשתתפות במבמקרה בו המציע יחזור בו מהצעתו. 

 תחולנה על המציע בלבד. 

יום ממועד  14מציע שהצעתו לא זכתה ולא נקבע ככשיר שני במכרז, תוחזר לו ערבות ההשתתפות תוך  4.4

 .ההודעה על אי זכייתו במכרז

אם תדרוש החברה מהמציע להאריך את תוקפה של ערבות ההשתתפות, מתחייב המציע, מיד עם קבלת  4.5

המציע נותן בזה את  בהתאמה את ערבות ההשתתפות לתקופה הנדרשת.דרישת החברה לכך, להאריך 

הרשאתו לחברה לפנות ישירות לבנק ו/או לחברת הביטוח לצורך הארכת ערבות ההשתתפות ככל 

 מציע שלא יאריך את ערבותו בהתאם, תפסל הצעתו ותחולט ערבותו. ויידרש.

ישמש כבטוחה להארכת תוקף ההצעה מבלי לגרוע מהאמור במסמכי המכרז, סכום ערבות ההשתתפות   4.6

אם תהיה דרישה כאמור ו/או לחתימת החוזה על ידי הזוכה, ו/או להמצאת ערבות הביצוע על ידי 

הזוכה, ו/או לעמידה בהתחייבויות המציע. מובהר כי ערבות ההשתתפות תחולט, כפיצוי מוסכם מראש, 

סגרת מכרז זה, זאת מבלי לגרוע מזכותה אם יחזור בו מציע מהצעתו ו/או לא יעמוד בהתחייבויותיו במ

 של החברה לתבוע כל סעד ו/או פיצוי נוסף. 

 . יובהר כי הצעה שלא תצורף אליה ערבות השתתפות כנדרש לעיל תיפסל על הסף, ולא תידון כלל 4.7

 

 הצעה הכספית ואופן מילוי ההתמורה  5

בחוזה, תהיה בהתאם התמורה בגין מתן השירותים ומילוי כל התחייבויותיו של הזוכה, כמפורט  5.1
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"( ובהתאם למחירי השירותים הנוספים  התמורה)להלן: " 4טופס להצעתו הכספית של הזוכה על גבי 

 הקבועים בחוזה. 

מודגש ומובהר כי התמורה מהווה תמורה סופית וכוללת עבור ביצוע הפרויקט, וכן עבור ביצוע כלל   5.2

ם לכל הדרישות והתנאים המפורטים המטלות והעבודות הכרוכות והנלוות לביצוע הפרויקט בהתא

 .  הפרויקט, לרבות אך לא רק מלוא העלויות הישירות והעקיפות הנדרשות לשם ביצוע בחוזה

על ידי החברה בהקשר לפרויקט זה, אלא בהתאם  ישולםשום תשלום אחר או נוסף פרט לתמורה לא  5.3

. בין היתר, מובהר כי לא ישולם כל תשלום נוסף מעבר להצעתו של המציע,  להסכם בכתב שיחתם מראש

במערכות   אם יידרשו  שיפוריםכנ"ל לגבי  רישיונות, ביטוחים, התאמה לדרישות המפרט,  לרבות לא בגין  

הוצאות, שכירת עובדים, רכישת ציוד, נסיעות, ביטול זמן, אש"ל, טלפון,   לאורך תקופת ההסכם,

 . הוצאות כלליות ואחרות ,הוצאות משרדיות

על המציעים לקחת בחשבון את כל הקשיים העלולים להיגרם בביצוע הפרויקט בעת הגשת ההצעה   5.4

שהיא עבור כל קושי כל  אחרת תוספתתמורה נוספת או הכספית, כיוון שהזוכה לא יהיה זכאי לכל 

 שיתעורר בביצוע הפרויקט. 

 

 המערכות המוצעות: הפתרון המוצע/ אופן הגשת תיאור 6

בו יפרט את כל הנתונים ו/או המידע שמפורט בטופס ויצרף את דפי   4.1טופס  את  המציע יצרף להצעתו   6.1

 .בשפה העברית או האנגלית בלבד הפתרון המוצעהנתונים, מפרטים ומסמכי אפיון של 

 

 הגשת הצעות .7

  מסמכי המכרז: ורכישת קבלת 7.1

לעיין ללא תשלום באתר האינטרנט של החברה יהיה בחוברת המכרז ניתן  7.1.1

(com.co.il/-https://www.ksaba .) 

ה',  -, כפר סבא. בימים א'11את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החברה, ברחוב התע"ש  7.1.2

או  110שלוחה  09-7674615יס אשראי בטלפון , או באמצעות כרט09:00 - 16:00בין השעות 

, אשר לא יוחזרו בתוספת מע"מ  ₪  2,000אצל הגב' ענת וזאנה )בשעות העבודה( תמורת סך של  

-09לפרטים נוספים ולבירורים ניתן גם לפנות למשרדי החברה בטלפון:  מכל סיבה שהיא.

7674615  . 

 

 אופן הכנת ההצעה:  7.2

את ההצעות למכרז יש להגיש על גבי חוברת המכרז במלואה. חל איסור להשמיט עמודים   7.2.1

מחוברת המכרז. לחברה שמורה הזכות לפסול הצעה שהוגשה על גבי חוברת שנמצא כי 

  הושמטו ממנה עמודים.

אחד. על המציע לחתום בחתימה בהעתק מקורי ההצעה על כל נספחיה ומסמכיה תוגש  7.2.2

 ובחותמת על כל דף ודף של כלל מסמכי המכרז ובכל מקום אחר המיועד לכך.

 על המציע לצלם העתק נוסף של כל מסמכי המכרז. 7.2.3

 על ההצעה יחתמו מורשי החתימה מטעם המציע בלבד. 7.2.4

יקה, הערה או הסתייגות בחומר המכרז, בין בגוף המסמכים אין לרשום כל שינוי, תוספת, מח 7.2.5

כל רישום כזה שלא נתבקש לא יחייב את החברה ובין במכתב לוואי או בכל אופן אחר שהוא.  

 .ועלול להביא לפסילת ההצעה

מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה  7.2.6

 למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה על המציע בלבד.  

 מועד ואופן הגשת הצעות:  7.3

את ההצעה לרבות ערבות ההשתתפות, כמפורט לעיל, ויתר האישורים והמסמכים יש להכניס  7.3.1

https://www.ksaba-com.co.il/
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  / 2020למעטפה סגורה, שלא תישא עליה סימני זיהוי כלשהם, שייכתב עליה "מכרז פומבי מס'  

10" . 

את מעטפת ההצעה יש למסור במשרדי החברה, במסירה ידנית בלבד, ולהכניסה לתיבת  7.3.2

 .  14:00בשעה  03/09/2020 המכרזים לא יאוחר מיום

 הצעה שתוגש לאחר המועד דלעיל לא תתקבל.  7.3.3

 משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת יגרום לפסילת ההצעה.  7.3.4

החברה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את המועד האחרון  7.3.5

ו/או ע"י    רזלהגשת הצעות למכרז לתקופה נוספת, בהודעה שתשלח לרשימת המשתתפים במכ

 . פרסום באתר האינטרנט של החברה

יום מהיום  90: הצעת המציע תיחשב כעומדת בתוקפה על כל פרטיה במשך תקופה של תוקף ההצעה 7.4

האחרון להגשת ההצעות, והחברה תהיה רשאית לדרוש מהמציעים להאריך את תוקפה של ההצעה  

 ככל הנדרש, על ידי מתן הודעה בכתב למציעים. 

 

 הבהרות ושינויים  .8

החברה רשאית, בכל עת, להכניס במסמכי המכרז שינויים ותיקונים, מכל מין וסוג שהוא ו/או לשלוח   8.1

מסמך הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או לפרסם באתר האינטרנט של החברה  לרשימת המשתתפים במכרז  

שיקול דעתה הבלעדי, בין ו/או דרישות או הוראות נוספות לאלו הכלולים במסמכי המכרז וזאת לפי 

 ביוזמתה, בין על פי דרישת הרשויות המוסמכות ובין בתשובה לשאלות המשתתפים. 

סתירות, שגיאות ו/או אי התאמות ו/או יהיה ספק כלשהו בקשר  -ו במסמכי המכרז ימצאוי במידה  8.2

ליום  , עד למר תומר שרגאי לפנות בכתב  ניתן יהיהלמובנו המדויק של סעיף או פרט כלשהו, 

 ל. יש לוודא הגעת הדוא" TomerS@ksaba.co.ilדוא"ל לכתובת: באמצעות   27/08/2020

מלא וטלפון ליצירת קשר, מספר המכרז, שם המסמך ומספר הסעיף אליו מכוונת  םש  צוייןי הבפניי 8.3

תוך הפרדה בין שאלות לעניין החוזה   בלבד WORDבקובץ  . השאלות יוגשו במבנה הבא,השאלה/ות

 ושאלות לעניין המכרז: 

 # 
 שאלה  סעיף מכרז/חוזה 

1.     

2.     

 

תשובות תישלחנה לכל המציעים שרכשו את מסמכי המכרז בצירוף השאלות שנשאלו ו/או תמציתן  8.4

והן יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.   -ו/או יפורסמו באתר החברה  (  הפונה)ללא פירוט בדבר זהות  

ת ככל שלא ישלחו תשובות כאמור למי מהמציעים ו/או ככל שישלחו במועד מאוחר ובסמוך למועד הגש

 ההצעות לא יהיו למציעים כל טענות בקשר לכך.

מובהר כי ככל שיפורסמו באופן פומבי לרבות באמצעות אתר החברה תשובות ו/או הבהרות כאמור הרי  8.5

שהן תחייבנה את המציעים גם ככל שלא נשלחו אליהם ובאחריות המציעים לבדוק ולהתעדכן באופן 

 שוטף בפרסומים כאמור.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי רק שינויים ותיקונים שימסרו בכתב, יחייבו את החברה. מציע לא יהיה    8.6

רשאי לטעון כי הסתמך בהצעתו על תשובות שניתנו, אלא אם התשובות ניתנו כאמור, בכתב. החברה 

)לרבות ע"י ו/או מי מטעמה אינם אחראיים למידע ו/או פירושים ו/או הסברים שיינתנו למציעים במכרז  

 ו/או מי מטעמה( שלא במסגרת המתוארת לעיל של מתן מענה בכתב לשאלות הבהרה.  החברהעובדי 

רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכניס שינויים ו/או תיקונים  החברה 8.7

ף ו/או דרישות במסמכי המכרז, מכל מין וסוג שהוא, ו/או לשלוח למציעים מסמך הבהרות ו/או מידע נוס

או הוראות נוספות לאלו הכלולים במסמכי המכרז וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי, בין ביוזמתה ובין 
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בתשובה לשאלות הבהרה. השינויים והתיקונים כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ובאחריות 

 המשתתפים לעקוב אחר הפרסומים השוטפים כאמור.

ו/או תשובותיה לשאלות ההבהרה כשהן חתומות על   החברהם את הודעות  על המציעים לצרף להצעותיה  8.8

 של המציע.  החתימהידי מורשי 

 הסתייגויות ותיקונים מצד המציע .9

בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שיעשו על ידי המציע במסמכי המכרז ו/או כל הסתייגות  9.1

 "(, רשאית החברה: הסתייגויותלגביהם, בכל דרך ו/או צורה שהיא )להלן: "

 לפסול את הצעת המציע למכרז. 9.1.1

 לראות בהסתייגויות כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן.  9.1.2

 לראות בהסתייגויות כאילו מהוות הן פגם טכני בלבד. 9.1.3

לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות ובלבד שבתיקון כאמור אין בכדי לפגוע בשוויון בין  9.1.4

 המציעים. 

רויות דלעיל נתונה לשיקול דעתה של החברה. אם תחליט החברה לנהוג לפי אחת ההחלטה בין האפש

פסול את לעיל, והמציע יסרב להסכים להחלטתה, רשאית החברה ל   9.1האלטרנטיבות המנויות בסעיף  

 ההצעה ו/או לחלט את ערבות ההשתתפות. 

 

 אופן בדיקת ההצעה במכרז .10

(, שבו על המציע למלא, בין היתר, את המציע והצעתו הכספית)הצהרת    4טופס  למסמכי המכרז מצורף   10.1

 המחיר המוצע על ידו, לא כולל מע"מ, בעבור ביצוע הפרויקט. 

 בדיקת ההצעות במכרז תתבצע בארבעה שלבים:  10.2

. הצעה שלא תעמוד בתנאי הסף תיבדק עמידת המציעים בכל דרישות תנאי הסף –שלב א'  10.2.1

 תיפסל ולא תעבור לשלבים הבאים.

על פי הכללים   (Qנקודות עבור איכות ההצעה ) 30יינתן ניקוד מקסימלי של  –שלב ב'  10.2.2

 שיפורטו להלן: 

כל אחד מהמציעים יכלול בהצעתו הוכחות בדבר עמידתו במדדי האיכות  10.2.2.1

המפורטים בטבלה שלהלן. הצעה אשר לא תכלול הוכחות כאמור לא תזכה 

לניקוד המקסימאלי הרשום בצידה. שאר ההצעות ינקדו באופן יחסי, בהתאם 

 .למידת התאמתם, הקיף וטיב ההוכחה בדבר עמידתם במדדי האיכות

 נקוד מקסימאלי  קביעת ניקוד אופן הוכחה פרמטר מס"ד

בשימוש היקף החסכון הצפוי   .1
הצהרה   .בברזים "חכמים"

והתחייבות הספק באשר להיקף 
החסכון הצפוי )ב %( מצריכת המים 
בברזים )כיורי שירותים, כיורי 

  מטבחים וכיורי שירות(

 

הצהרת 
המציע בטופס 

4.2 

  85% - התחייבות ל
ניקוד  –ומעלה

 מקסימאלי. 

  - ועד ל 70%מעל 
)כולל( ניקוד  84%

 יחסי.

 ניקוד.ללא  -70%

10 

ביצוע התקנות באתר מוגדר: הצהרת   .2
הספק באשר לפרק הזמן שיחלוף 
ממועד קבלת האישור מהחברה 
לביצוע התקנת המערכת באתר ועד 
להשלמת תהליך התקנת הברזים 
ומערכות ניטור הדליפות והפעלת  

 השירות במלואו, כמוגדר במפרט.

הצהרת 
המציע בטופס 

4.2 

ימים ניקוד  7
 מלא. 

ימים ועד  7מעל 
ימים )כולל(   30 -ל

 ניקוד יחסי. 

יום ללא  30מעל 
 ניקוד.

3 
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היקף החיסכון הצפוי בשימוש   .3
בניאגרות "חכמות" בתאי 
השירותים. הצהרה והתחייבות 
הספק באשר לחיסכון הצפוי בהיקף 
צריכת המים )ב %( בניאגרות בתאי 

 השירותים 

הצהרת 
בטופס המציע 

4.2 

  –ומעלה  30%
 ניקוד מלא

ועד ל   10%מעל 
)כולל(, ניקוד  29%

 יחסי.

ומטה, ללא  10%
 ניקוד

3 

 התרשמות מהצעת המציע  .4
 והמוצרים המוצעים על ידה

התרשמות 
החברה 

מאופן הגשת 
ההצעה וכן 
מהמוצרים 

המוצעים על 
ידה. החברה  

תהיה רשאית 
לדרוש 

המהמציע  
להציג בפניה  

המוצרים את 
המוצעים , הן  
במשרדיה והן 
באתרים בהם 

מותקנים 
 מוצרים אלו

 14 

 30   סה"כ
 

 ( של הצעתו הכספית של המציע יקבע באופן המפורט להלן. Pניקוד המחיר ) –שלב ג'  10.2.3

 נקוד מקסימאלי רכיב מס"ד
)למציע אשר ידרוש את  

אחוז התשלום הנמוך 
 ביותר(

אחוז התשלום המבוקש מתוך החסכון בפועל בחשבון המים של   .1
)כיורי שירותים, כיורי מטבח  במוסדהעירייה בגין השימוש במים 

(, בכל מוסד בו תבוצע , ניאגרות, ברזי שירות והשקייהוכיורי שירות
 ומערכת ניטור דליפות של ברזים "חכמים" התקנה מלאה

65 

אחוז התשלום המבוקש מתוך החסכון בפועל בחשבון המים של   .2
כיורי שירותים, כיורי מטבח וכיורי העירייה בגין השימוש במים ) 

של  , בכל מוסד בו תבוצע התקנה מלאהשירות, ניאגרות והשקייה(
 "ברזים חכמים", "ניאגרות חכמות" ומערכת ניטור דליפות

5 

 70 סה"כ

 

מודגש כי קביעת החברה באשר להיקף החיסכון בפועל תהיה מחייבת ולספק לא תהינה כל  10.2.4

 טענות בשל כך.

  120והן בעבור  חודשים 84הן בעבור  ,חודשים 60המציע יידרש להציע אחוז הן בעבור  10.2.5

  לצורך קביעת ההצעה בגין כל רכיב בטבלה לעיל יבוצע על ידי חישוב ממוצע  .חודשים

עבור כל תקופת זמן לכל רכיב כך שההצעה לתקופה של   של אחוזי ההנחה שהוצעו משוקלל

 0.1חודשים תקבל משקל של  84, ההצעה לתקופה של 0.05חודשים תקבל משקל של  60

או אחת מציע שלא ימלא את אחד הרכיבים  .0.85ם תקבל משקל של חודשי 120וההצעה ל 

 יראוהו כאילו מילא את האחוז המקסימלי.השנים 

הכלול בטבלת הצעת  המחיר. הצעה שתכלול  על ההצעות להיות בהתאם לאחוז המקסימאלי   10.2.6

 אחוז מוצע גבוה מהאחוז המקסימאלי תיפסל על הסף.
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ההצעות ביחס לכל רכיב על פי הנוסחה שלהלן   יקבע על ידי חישוב ניקודניקוד המחיר  10.2.7

 וסכימת הנקודות שהתקבלו בעבור כלל הרכיבים. 

ההצעות האחרות  מובהר כי ההצעה הזולה ביותר בכל רכיב תקבל את הניקוד המקסימלי. 10.2.8

 ייקבע לפי הנוסחה הבא: 

האחוז המוצע הנמוך ביותר ברכיב 

האחוז המוצע לרכיב בהצעה הנבחנת
 𝐗  המשקל של הרכיב 

 T=P+Qהציון הכולל של ההצעה ישוקלל על פי הנוסחה הבאה: -שלב ד'  10.2.9

"( שבראשו יעמוד המנהל.  הצוות המקצועיצוות מקצועי )להלן: "  להקים  אך לא חייבת  רשאיתהחברה   10.3

 הצוות המקצועי יבדוק ויעניק ניקוד להצעות המציעים בהתאם להוראות פרק זה.

לערוך כל בדיקה שלדעתה תבטיח את ככל שיוקם ועדת המכרזים רשאית להורות לצוות המקצועי  10.4

מירב היתרונות לחברה. בדיקות אלו יכולות לכלול בחינה של תכונות מסוימות של המערכות, טיב 

השירות, יכולתם של המציעים לספק את השירות הנדרש או כל נושא אחר שוועדת המכרזים תבקש 

 דע נוסף לצורך קבלת החלטה. עבורו מי

 ההצעה בעלת הציון הכולל הגבוה ביותר העונה לכל תנאי המכרז תומלץ כהצעה הזוכה במכרז. 10.5

 החברה רשאית לפסול:  10.6

 הצעה אשר תוגש ללא המסמכים כנדרש במכרז זה. 10.6.1

 הצעה של מציע שבעבר היה לה ניסיון שלילי ו/או בלתי מוצלח עמו. 10.6.2

 הצעה של מציע שיש לגביו חוות דעת ו/או המלצות שליליות.   10.6.3

 אין באמור לעיל משום רשימה סגורה. 10.6.4

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה רשאית, לא לקבל הצעה של מציע במכרז, או לבטל את ההכרזה על   10.7

 הצעה של מציע במכרז כהצעה הזוכה במכרז, גם במקרים הבאים: 

הוכחות, להנחת דעתה, כי הזוכה או אדם אחר מטעמו נתן או הציע מענק, יש בידי החברה  10.7.1

 דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה במכרז.

התברר לחברה כי הצהרה כלשהי של הזוכה שניתנה במכרז אינה נכונה, או שהזוכה לא גילה  10.7.2

וכה במכרז, או לחברה עובדה מהותית אשר, לדעת החברה, היה בה כדי להשפיע על קביעתו כז

שלאחר הגשת הצעתו ועד למועד חתימת החוזה על ידו, התרחש אירוע אשר יש בקיומו משום 

 חשש להיעדר אפשרות מצד הזוכה למלא אחר כל התחייבויותיו על פי החוזה. 

הוטל עיקול על נכסי הזוכה, כולם או חלקם, אשר לדעת החברה יש בו כדי להשפיע על יכולתו  10.7.3

 30את השירותים במסגרת המכרז, והעיקול האמור לא הוסר לחלוטין תוך  של הזוכה להעניק  

 ימים ממועד הטלתו.

מונה לנכסי הזוכה, כולם או חלקם, נאמן או מנהל מיוחד או כונס נכסים זמני או קבוע או  10.7.4

 יום ממועד קביעתו. 14מפרק זמני או קבוע והמינוי כאמור, לא בוטל תוך 

יותר מהון המניות הנפרע והמונפק של הזוכה ללא הסכמה או  25%התברר לחברה כי הועבר  10.7.5

 מראש ובכתב של החברה.

מובהר, כי בכל מקרה עד לחתימת מורשי החתימה מטעם החברה על החוזה לא יהיה כל חוזה בר תוקף  10.8

 בין הצדדים. 

החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא להתחשב בפגמים פורמאליים באיזו הצעה שהיא אם ויתור  10.9

 יגרום נזק לחברה ולא יפגע בעקרון השוויון בין המציעים.  שכזה לא

החברה שומרת לעצמה את הזכות לפנות למציע בדרישה להבהיר, לתקן, להתאים, להוסיף, לשנות ו/או  10.10

להגיש מחדש את הצעתו, לרבות מתן הסברים וניתוח של מחיר ההצעה, הכל לפי ראות עיניה. אם 

או שהסבריו וניתוח הצעתו יהיו בלתי סבירים, תהיה החברה  המציע יסרב להיענות לדרישות החברה

 רשאית להסיק מסקנות כפי ראות עיניה, עד כדי פסילת ההצעה.
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החברה שומרת לעצמה את הזכות לפנות באופן עצמאי ללקוחותיו של המציע או לבקר במתקניהם, על   10.11

 ירות על ידי המציע. מנת לאסוף מידע ולשמוע חוות דעת לגבי תפקוד המערכות ואופן מתן הש

 

 הוראות שונות .11

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור כי יש לו את כל הידע, הכישורים והיכולות  11.1

המקצועיות והאחרות, וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את הפרויקט מושא המכרז, הכל 

 כמפורט במסמכי המכרז והחוזה.

והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה כי המצגים ו/או הנתונים ו/או הגשת הצעתו של המציע  11.2

הפרטים אשר נמסרו לו על ידי החברה במסמכי המכרז אומתו ונבדקו על ידו, וכי לחברה ו/או מי 

 מטעמה לא תהיה כל אחריות ו/או חבות כלפי המציע בגין נתונים ו/או פרטים ו/או מצגים אלו.

ת, כי כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרטים כלשהם מפרטי למען הסר ספק, מובהר בזא 11.3

 המכרז לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה. 

 לחברה שמורה הזכות להחליט על סדר ומועד המימוש של הפרויקט. 11.4

לחברה שמורה הזכות, על פי שיקול דעתה, שלא לממש את הפרויקט כלל או שלא לממש את כולו, בשל   11.5

ו מכל סיבה אחרת, ו/או לפצל את הזכייה ולהתקשר עם מספר מציעים,  מחסור במקורות כספיים א

הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה זה לא יהיה למציע בסיס לתביעה כלשהי בגין מאמציו להגשת 

 ההצעה למכרז.

המציע מקבל על אחריותו המלאה לדאוג להשיג על חשבונו את כל הרישיונות והאישורים הנדרשים  11.6

 על מנת לבצע את הפרויקט בהתאם לתנאי המכרז. על פי דין,

כי ההתקשרות מושא מכרז זה על מסמכיו הינה אך ורק בין הזוכה ובין החברה. כל התקשרות  יובהר 11.7

בין מציע לספקי משנה לא תחייב את החברה ולא תהווה התקשרות בין ספקי המשנה ובין החברה.  

במכרז זה ומהווה גורם ההתקשרות הבלעדי עם    המציע נושא באחריות מלאה ובלעדית לביצוע האמור

 החברה. 

 

 הודעה לזוכה והתקשרות .12

החברה תודיע לזוכה, במכתב רשום, באמצעות הפקס או באמצעות דוא"ל, על פי שיקול דעתה הבלעדי,   12.1

 על הזכיה במכרז. 

( ימי עבודה ממועד ההודעה כאמור, או תוך פרק זמן אחר שהחברה הודיעה עליו לזוכה  7תוך שבעה ) 12.2

 בכתב, ימציא הזוכה לחברה את המסמכים הבאים:

 . ביצועערבות  12.2.1

 עותקים של החוזה בחתימת מקור.( 3שלושה ) 12.2.2

לחוזה( כשהוא חתום על ידי מבטחו ללא כל שינוי או נספח ב' אישור עריכת הביטוחים ) 12.2.3

 הוספה. 

 כל מסמך אחר שתדרוש החברה מהזוכה בכתב לשם ביצוע ההתקשרות עמו. 12.2.4

החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם הזוכה לאחר זכייתו במכרז  12.3

 וטרם חתימת החוזה. 

רשאית  –לא חתם הזוכה על החוזה ו/או לא המציא כל מסמך שנדרש להמציאו תוך הזמן שנדרש  12.4

 החברה לבטל את זכייתו במכרז ולחלט את ערבותו. 

 

 הודעה לנדחים .13

תודיע, במכתב, בפקס או בדוא"ל לפי שיקול דעתה הבלעדי, ליתר המשתתפים במכרז על אי זכייתם החברה 

 במכרז. ההודעה תכלול פירוט בדבר אופן החזרת הערבות.

 כשיר שני  .14



סבא ו/או  בכפרמים במבני ציבור  רניטוחיסכון ולאספקה והתקנה של מערכות  10 /2020מכרז מס' 
 ברשויות נוספות 

 

 

 15 

מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לחברה, ובנוסף לכל זכות העומדת לה על פי כל דין ועל פי תנאי המכרז,  14.1

עם קבלת הודעה  המציע שדורג במקום שלאחר ההצעה הזוכה, ככשיר שני. תהיה רשאית להכריז על

נוספים ממועד תוקף  בעניין זה מאת החברה, יאריך הכשיר השני את תוקף ערבותו לשלושה חודשים

 הערבות המקורי כפי שנקבע במסמכי המכרז.

המוצרים שהותקנו על ידו  ככל שהמציע אשר זכה במכרז יבצע את תהליך הפיילוט, ובסיומו, יוכרז כי  14.2

אינם עומדים בקריטריונים המוגדרים במכרז, תהיה רשאית החברה, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לפנות 

 למציע אשר הוגדר ככשיר שני ולהזמינו לבצע הפיילוט. 

, מכל סיבה שהיאבמקרה שבו ביטלה החברה את זכייתו של הזוכה ו/או ביטלה את החוזה עם הזוכה  14.3

החברה, אך לא חייבת, להתקשר עם המציע שהוכרז ככשיר שני. אם תחליט החברה תהיה רשאית 

מועד ( ימים ממועד ההודעה על כך או ב7לעשות כן, מתחייב הכשיר השני לחתום על החוזה תוך שבעה )

 וההוראות החלות על הזוכה יחולו על הכשיר השני בהתאמה. אחר אשר יקבע על ידי החברה

הבלעדי להכריז גם על כשיר שלישי וכן הלאה. הכשירים  הרשאית בהתאם לשיקול דעתהחברה תהיה  14.4

 הנוספים יעמדו בדרישות המפורטות לעיל, בהתאמה. 

 

 שמירת זכויות .15

כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לחברה. מסמכי המכרז מושאלים למשתתפים לשם הכנת הצעותיהם  

לעשות כל שימוש במסמכי המכרז ובמידע המפורט בהם, אלא והגשתן, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים 

לצורך הכנה והגשת הצעה למכרז זה. אין משתתף רשאי להעתיק מסמכים אלה ו/או להעבירם לצד ג' כלשהו  

 ו/או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.

 

 הצעת המציע  גילוי .16

בהגשת הצעתו מביע המציע הסכמתו מראש לגילוי הצעתו בפני מציעים אחרים, אם החברה תידרש  16.1

 לגלותה, פרט למידע שהינו בבחינת סוד מקצועי או מסחרי, שעליהם הודיע המציע במפורש, על גבי 

כל . מובהר בזאת כי לא יהיה בציון סעיפים ו/או מסמכים כאמור לעיל, שפרסומם מחויב על פי  7טופס  

 דין, כדי לחייב את החברה.

ידוע למציע כי לחברה סמכות להחליט לגלות פרטים שאותם ביקש המציע להותיר חסויים בהתאם  16.2

לשיקול דעתה הבלעדי, וזאת לאחר שמסרה למציע הודעה על כוונתה למסור פרטים אלו, ולמציע לא 

 תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בעניין זה.

ובהר בזאת כי ככל שהחברה תקבל את בקשת המציע בדבר הסתרת החלקים החסויים בהצעתו, הרי מ 16.3

 שאותם החלקים בהצעות של מציעים אחרים שהוגשו למכרז זה, יהיו חסויים בפניו. 

 

 תנאים כלליים  .17

 הדין החל  17.1

לכל דין,  הליך זה כפוף לדיני מדינת ישראל, בנוסחם מעת לעת. ההצעות תערכנה ותוגשנה בהתאם 

 והמציעים ייחשבו כמי שקיבלו יעוץ משפטי מתאים לצורך השתתפותם בהליך והגשת ההצעות.

 תניית שיפוט 17.2

 .ורק בבתי המשפט המוסמכיםכל עניין הנוגע להליך זה יידון אך 

 הוראה מטיבה 17.3

בכל מקרה של סתירה בין מסמכי המכרז או בין הוראה מהוראותיהם, תגבר ההוראה המטיבה עם 

 החברה, לפי פירושו של החברה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.  

 הוצאות ההשתתפות בהליך  17.4

המשתתף יישא לבדו בהוצאות השתתפותו בהליך, ולא יהא זכאי לכל שיפוי מהחברה בגין הוצאות 

 אלה. 
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 הצעה בודדת  17.5

כל משתתף רשאי להגיש הצעה אחת בלבד. האמור לעיל חל גם על מי ששולט במשתתף, או הנשלט על  

ידי המשתתף, או הנשלט על ידי גורם שלישי השולט גם במשתתף. לצורך כך יהיה למונח "שליטה" 

 . 1968-המשמעות שניתנה לו בחוק לניירות ערך, התשכ"ח

 

 אלעד קנדל        

 הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"ממנכ"ל החברה 
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 1טופס 
 ניסיון - תצהיר להוכחת עמידה בתנאי סף -פרופיל המציע 

 
 כללי   .1

 בגדר חובה(. הינו  בטופס זה יפרט המציע את פרטיו, רקע מקצועי, רקע עסקי וניסיון )מילוי כל הפרטים   .1.1

 באשר לפרט לא רלוונטי למציע, יש לציין "אין" במקום המתאים.  .1.2

 פרטים כלליים  .2
 שם המציע: __________________________________________________ .2.1

 כתובת: _____________________________________________________ .2.2

 טלפון : ___________________________  פקס: _____________________ .2.3

 סוג המציע : ) חברה פרטית/ציבורית וכד'(:  ____________________________ .2.4

 חברת אם: ___________________________________________________ .2.5

 א.   ________________________                חברות בנות:  .2.6

 ב.    ________________________

 ________________________ג.    

 ד.    ________________________

 פרטי מנהלים בכירים:   .2.7

 ניסיון מקצועי שם  תפקיד

   מנכ"ל 

   מנהל  פיתוח 

   מנהל השירות 

    
 דואל טלפון  שם 
איש 
קשר 

 למכרז

   

 

 ניסיון המציע כנדרש בתנאי הסף:  .3

כי מתקיימים בנו כל  ומתחייבים והננו מצהירים המכרזאנו הח"מ, מצהירים כי קראנו והבנו את מסמכי 
 תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז ובכלל זה: 

 

פרוייקטים הכוללים אספקה, התקנה ותחזוקה של אמצעים  3למציע ניסיון בביצוע לפחות  3.1

טכנולוגיים לחסכון במים )ברזים "חכמים", מערכות לניטור דליפות מים, מערכות ניהול ובקרה 

ברשתות מים וכד'(, עבור גורמים פרטיים ו/או ציבוריים, כקבלן ראשי או כקבלן משנה, כאשר בכל 

 ברזים "חכמים"  50פרויקט הותקנו לפחות 

 ( שבוצע ע״י המציע. POCתהליך הוכחת יכולת )לרבות לצורך סעיף זה, ״פרויקט״, 

 "חכמים". ברזים  100אחד מהפרויקטים לעיל כלל התקנה של לפחות לפחות 

לצורך סעיף זה יהיה רשאי המציע להציג ניסיון אשר נרכש ע"י המציע עצמו או ע"י קבלן משנה עמו 

התקשר המציע לצורך הגשת מענה למכרז זה. במקרה של הוכחה על ידי קבלן משנה נדרש המציע 

 וקבלן המשנה לצרף תצהירים כנדרש במסמכי ההזמנה.

יקטים הכוללים אספקה, התקנה ותחזוקה של אמצעים פרוי 3למציע ניסיון בביצוע לפחות  3.2

טכנולוגיים לניטור דליפות מים בברזים הראשיים, עבור גורמים פרטיים ו/או ציבוריים, כקבלן 

 .ראשי או כקבלן משנה

לצורך סעיף זה יהיה רשאי המציע להציג ניסיון אשר נרכש ע"י המציע עצמו או ע"י קבלן משנה 
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. במקרה של הוכחה על ידי קבלן משנה נדרש המציע הגשת מענה למכרז זהעמו התקשר המציע לצורך 

 וקבלן המשנה לצרף תצהירים כנדרש במסמכי ההזמנה.

מצריכת המים )כיורי שירותים ומטבחים וכיורי  70%הברז ה"חכם" המוצע ע"י המציע יחסוך  3.3

 שירות(, לכל הפחות

לני משנה, בעלי ניסיון בביצוע פרויקטים מנהלי פרויקטים, כשכירים או קב  2המציע מעסיק לפחות   3.4

 .הכוללים התקנת מערכת ותשתיות במבני ציבור

 אתרים לפחות. 5למציע היכולת לבצע התקנה במקביל ב  3.5

 

 להלן טבלה להוכחת תנאי הניסיון:

 שורות לטבלה/ניתן להוסיף עמודות

שם מזמין  מס'
 העבודה

מיקום 
 הפרויקט

תיאור 
 הפרויקט

מערכת  כמות ברזים
ניטור 
 דליפות

)הותקן/לא 
 הותקן(

שם  איש 
קשר 

 ותפקידו

טלפון  
ישיר של 

איש 
 הקשר

1  

 

 

 

 

      

2  

 

 

 

 

      

3  

 

 

 

 

 

      

4        

5        

6        

 

וכן אישורים המעידים  לפחותמזמיני עבודה  משלושהאישורים והמלצות  :לצרף חובה על המשתתפים
הצהרה והתחייבות בנושא היקף החסכון הצפוי לרבות אך לא רק  תנאי הסף כאמור לעיל כל על התקיימות 

העסקה ביחס למנהלי הפרויקטים כאמור בסעיף  לעיל ואישור  3.3בשימוש בברזים ה"חכמים" כאמור בסעיף 
  . לעיל 3.4
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 חתימה וחותמת שם המציע  תאריך

 

 תצהיר נכונות מידע

אני הח"מ, _________ , נושא ת.ז. __________ ואני הח"מ, _________ , נושא ת.ז. __________ לאחר 
נהיה צפויים לעונשים הקבועים בחוק מצהירים בזאת שהוזהרנו כי עלינו לומר את האמת וכי אם לא נעשה כן 

 כדלקמן:

לאספקה  10/2020אנו מורשי חתימה במציע ואנו מגישים תצהיר זה כחלק ממסמכי מכרז פומבי מס'  .1
 .ו/או ברשויות נוספות בכפר סבא לחסכון במים וניטור דליפות במערכות השקיהוהתקנה של מערכות 

 

 .ועל עמידה בכל ההתחייבויות הנובעות ממנה המידע המצורף להצעההרינו להצהיר על נכונות כל  .2
 

 זהו שמנו, זו חתימתנו ותוכן תצהירינו אמת. .3
 
 
 חתימת המציעים : __________________  תאריך : ___________________
 
 
 

 אישור 
 

מר/גב' אני הח"מ, ______________, עו"ד, מאשר בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני 
___________    __________________ ומר/גב' __________________, אשר זיהיתיהם באמצעות ת.ז. מס'

___________ / המוכרים לי באופן אישי, וכי לאחר שהזהרתיהם כי עליהם להצהיר אמת   ובאמצעות ת.ז. מס'
ישרו נכונות הצהרתם לעיל וחתמו עליה ואמת בלבד וכי אם לא יעשו כן יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק, א

 בפני. 
       _______________                    _________________ 

 חתימה וחותמת                  תאריך
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 2טופס 
 נוסח כתב ערבות להשתתפות

 תאריך ________________

 לכבוד

 החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע”מ

 מס'___________כתב ערבות 

שקלים   חמישה עשר אלף₪ )  15,000הננו ערבים בזאת כלפיכם באופן בלתי חוזר, לסילוק כל סכום עד לסך של   .1

"(  המציע "(, המגיע או עשוי להגיע לכם מאת ______________ )להלן: "סכום הערבותחדשים( )להלן: "

במבני ציבור חסכון וניטור דליפות מים לאספקה והתקנה של מערכות  10 /2020מכרז פומבי מס' בקשר עם 

 . ו/או רשויות נוספות בכפר סבא

אנו נשלם לכם, תוך שבעה ימי עסקים ממועד קבלת דרישתכם, את סכום הערבות, וזאת מבלי שיהיה עליכם  .2

לטעון כלפיכם טענת  לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת המציע, ומבלי 

 הגנה שיכולה לעמוד למציע בקשר לחיוב כלפיכם. 

למען הסר ספק מובהר בזה, כי ערבות זו ניתנת למימוש גם לשיעורין, והתשלום יבוצע בהתאם לנקוב במכתב  .3

 הדרישה, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח הערבות לא יעלה על סכום הערבות.

 ועד בכלל.  23/11/2020בות זה עד לתאריך ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך כתב ער .4

 ערבותנו זאת הינה מוחלטת ובלתי תלויה. אנו מתחייבים לפעול על פיה ולא נהיה זכאים לבטלה בדרך כלשהי.  .5

  .כל דרישה לתשלום מכוח ערבות זו, צריכה להימסר בכתב לסניפנו על פי כתובתנו הרשומה מטה .6

 תוקף הערבות מעת לעת.על פי בקשתכם בכתב ו/או בפקס נאריך את  .7

 התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה או להסבה.  .8

            
 בכבוד רב,         

            
    בנק:   

 

    סניף: 
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 3טופס 
 הצהרה על מעמד משפטי

 על המציע במכרז לציין במדויק את מעמדו המשפטי ולמלא את הפרטים בטבלאות שלהן:

 

 משפטימעמד  . א

 

 פרטים כלליים  . ב
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חברה בע"מ  עמותה  אגודה שיתופית   שותפות רשומה     יחיד 

)יש למלא טבלאות ב' 
 ג'(

ולצרף נסח מעודכן 
 מרשם החברות

 

)יש למלא טבלאות 
 ב' ג'(

ולצרף נסח מעודכן 
 מרשם העמותות

 

)יש למלא טבלאות ב' 
 ג'(

ולצרף נסח מעודכן 
מרשם האגודות 

 השיתופיות

 

טבלאות ב' )יש למלא 
 ג' ד'(

ולצרף נסח מעודכן 
 מרשם השותפויות

 

)יש למלא טבלה 
 ב'( 

  זשם המשתתף במכר

  ת.ז. / מספר תאגיד / שותפות

  מס' עוסק מורשה

  כתובת

  טלפון 

  פקסימיליה 

  דואר אלקטרוני 

  שם איש קשר ותפקיד

  טל' נייד איש קשר 
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 בעלי זכות החתימה )חברה בע"מ / עמותה / אגודה שיתופית / שותפות רשומה(שמות  . ג

 

 

 

 

 

 

 

 שמות השותפים )שותפות רשומה( . ד

 

 

 

 

 

 

המשפטי בטופס זה מדויקים  מעמדנואנו, החתומים מטה, מאשרים בזאת, כי הפרטים שמסרנו על 
 .ועדכניים

 
_______________ _________________ 

 שם פרטי                                  שם משפחה          
 
 

_______________ _________________ 
 חתימה                                        תאריך           

 
_______________ _________________ 

 שם פרטי                                  שם משפחה          
 
 

_______________ _________________ 
 חתימה                                        תאריך           

 

 עו"'ד/  רו"ח )לתאגיד בלבד(אישור 

 אני הח"מ, _______________________, עו"ד / רו"ח, מאמת/ת בזאת את חתימות מורשי החתימה של התאגיד 

 ______ ומאשר/ת כי חתימתם מחייבת את התאגיד הנ"ל לכל דבר ועניין. _______________________

 
       _______________    _________________ 

 חתימה וחותמת                               תאריך
  

 דוגמת חתימה שם פרטי שם משפחה מספר זהות 

 דוגמת חתימה שם פרטי שם משפחה מספר זהות 
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 4טופס 
 הצהרת המציע וההצעה הכספית 

 
אנו הח"מ, מצהירים כי קראנו והבנו את מסמכי המכרז,  הוסברו לנו כל דרישות החברה ביחס לחוזה מושא  . 1

הדרושים ו/או העשויים להשפיע על הצעתנו, הגשנו  המכרז, וכי לאחר שקיבלנו את כל המידע והפרטים 

 הצעה זו. 

ימים מיום שתינתן   7אנו מתחייבים כי אם החברה תקבל את הצעתנו נחתום על החוזה מושא המכרז בתוך   . 2

לנו הודעה בדבר זכייתנו, ונמציא את כל המסמכים שעלינו להמציא על פי מסמכי המכרז בתוך המועד 

 האמור. 

ים ומתחייבים בזאת, כי לא תהיה לנו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם עיכובים במועד אנו מצהיר . 3

תחילת הפרויקט ו/או במהלך ביצועו, בין אם העיכובים תלויים בחברה ובין אם לאו. כן אנו מצהירים 

מכל סיבה  ומתחייבים בזאת, כי לא תהא לנו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה במקרה של ביטול המכרז

 שהיא, ו/או ביטול ביצוע הפרויקט מכל סיבה שהיא.

אנו מצהירים כי ידוע לנו שהחברה אינה מחויבת לקבל כל הצעה שהיא, לרבות ההצעה בעלת הניקוד הגבוה  . 4

ביותר ו/או כל הצעה אחרת, אם בכלל, והדבר נתון לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, מבלי שיהא עליה לנמק 

ן אנו מצהירים, כי ידוע לנו, שכל ההוצאות בקשר עם בדיקת המכרז, בדיקת החוזה ונספחיו את החלטתה. כ

השונים והכנת הצעה זו, על כל הקשור בכך והנובע מכך, וכן כל הוצאה אחרת הכרוכה בהצעה זו, לרבות 

או תביעה עלות רכישת מסמכי המכרז, תחולנה עלינו בלבד במלואן, ולא תהיה לנו כל טענה ו/או דרישה ו/

 כספית מכל מין וסוג שהוא בגין כך כלפי החברה. 

ידוע לנו כי ביצוע השירותים על פי מסמכי המכרז מחייב שמירה על רמה גבוהה של אמינות ומהימנות ואנו  . 5

מתחייבים למלא אחר הוראות מסמכי המכרז והתחייבויותינו במהימנות ואמינות, תוך שמירה קפדנית על 

 הוראות כל דין.

₪,   15,000להבטחת קיום התחייבויותינו על פי תנאי המכרז, הרינו מצרפים בזאת ערבות השתתפות בסך  . 6

למסמכי המכרז. ידוע לנו כי אם לא נקיים את התחייבויותינו תהיה החברה    2בטופס על פי הנוסח המצורף 

 רשאית לחלט את הערבות ולגבות את סכומה כפיצויים קבועים ומוסכמים מראש.

אנו מצהירים בזאת כי ידוע לנו שאם לא נבצע את הפעולות האמורות לעיל, כולן או מקצתן, נאבד את זכותנו  . 7

לבצע את הפרויקט מושא המכרז, והחברה תהיה רשאית לחלט את ערבות ההשתתפות שמצורפת להצעתנו  

ז. כן ידוע לנו  זו ולהתקשר עם מציע אחר לביצוע הפרויקט מושא הצעתנו, והכל כמפורט במסמכי המכר

שבחילוט הערבות כאמור לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות החברה עקב הפרת 

 ההתחייבויות שאנו נוטלים על עצמנו עם הגשת הצעתנו למכרז.

 ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות.  90הצעתנו תעמוד בתוקף במשך  .9

 : כללי  -פרטי ההצעה הכספית .10

 
לא מחיר עבור כל סעיף )שורה( בטופס הצעת המחיר מחיר ליחידה ומחיר כולל. מציע המגיש הצעה ימ .10.1

" או "  "  0אין לרשום "כלול" או לכלול את עלותו של רכיב מסוים בעלות רכיב אחר. רישום סכום "

 . )ריק(  או "כלול" )בניגוד לאמור לעיל( יהווה פגם ועלול לגרום לפסילת ההצעה

העלויות הקשורות לביצוע השירותים בכללותם וכוללת גם כל עבודה, כוח הצעת המציע כוללת כל  .10.2

אדם, ציוד, חומרים ו/או כל פריט אחר הנדרש לצורך ביצוע העבודה במלואה לשביעות רצון החברה 

 ולא אהיה זכאי לכל תוספת מלבד המפורט בהצעת המחיר.

מלכתיים או עסקיים גדולים,  ההצעה כוללת כל שינוי שיידרש בתוכנה כתוצאה מדרישת גורמים מ .10.3

כגון: הכנסת, משרדי הממשלה, המוסד לביטוח לאומי, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מכון 

התקנים, הרשות להגנת הצרכן, הבנקים, מכרז סליקה בנקאי, חברות האשראי, קרנות הפנסיה וכל 
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 גוף אחר הקובע נהלי עבודה במשק.

 פירוט הצעת המחיר בטבלה: .10.4

הצעת  רכיב מס"ד
 -המציע
סכום 

  באחוזים
– 

התקשרות 
  60ל 

 חודשים 

אחוז 
מקסימלי  

100% 

הצעת 
 -המציע
סכום 

  באחוזים
– 

התקשרות 
  84ל 

 חודשים 

אחוז 
מקסימלי  

80% 

הצעת 
 -המציע
סכום 

  באחוזים
– 

התקשרות 
  120ל 

 חודשים 

אחוז 
מקסימלי  

60% 
אחוז התשלום המבוקש מתוך החסכון בפועל    .1

העירייה בגין השימוש במים בחשבון המים של  
במוסד/גינה ציבורית )כיורי שירותים, כיורי 
מטבח וכיורי שירות, ניאגרות, ברזי שירות 
והשקייה(, בכל מוסד בו תבוצע התקנה מלאה 
 של ברזים "חכמים" ומערכת ניטור דליפות

 במכרז(  1בנספח ג' 3)כהגדרתה בסעיף 

   

בפועל  אחוז התשלום המבוקש מתוך החסכון   .2
בחשבון המים של העירייה בגין השימוש במים 
)כיורי שירותים, כיורי מטבח וכיורי שירות,  
ניאגרות והשקייה(, בכל מוסד בו תבוצע 
התקנה מלאה של "ברזים חכמים", "ניאגרות  

 חכמות" ומערכת ניטור דליפות

   

    סה"כ

 

משך ההתקשרות והזוכה יהיה זכאי לאחוז *מודגש ומובהר כי לאחר בחירת הזוכה החברה תחליט על 

 שהציע ביחס לכל רכיב בעבור תקופת הזמן שתיבחר, בלבד.

 ת.ז. / ח.פ. _______________ שם המציע: _______________

 _______________    טלפון:   

 _______________    פקס:  

  _______________ דוא"ל:  

 _______________    כתובת:  

 חתימה + חותמת _____________   _______________ תאריך:  

 אישור עו"ד )לתאגיד( 

 אני הח"מ ____________________ עו"ד,  מאשר בזאת כי המסמך דלעיל, נחתם על ידי: 

ה"ה ___________________ת.ז.____________, וה"ה ___________________ ת.ז. ______________ 

ולחייב את התאגיד בקשר עם הגשת הצעה למכרז   וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד ______________

 זה.

 

__________________________      ______________________   

 חתימה וחותמת                 תאריך                           
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 4.1טופס 

 המוצעות/הפתרון המוצעהמערכות 
 

המשתתף יציג את הפתרון והמערכות המוצעות על ידו ויתייחס לכל המרכיבים על פי ראשי  בנספח זה 

 הפרקים שלהלן: 

 

 : כדלקמן פרקים נפרדים בשמונה  על ידי המציע המענה יוגש .1

 תיאור המערכת הטכנולוגית )אמצעי קצה, תת מערכות, מערכות(.פרק א׳, 

 לניטור דליפות מערכת הניהול, השליטה והבקרהפרק ב׳, 

 מנגנון הדו״חות. פרק ג׳, 

 אופן המימוש )התקנה והפעלה(. ׳, דפרק 

 אבטחת מידע וסייבר.׳, הפרק 

 למערכת ניטור הדליפות תיאור יישומון המשתמש׳, ו פרק 

 תפישת התמיכה, השירות והתחזוקה.׳, זפרק 

 )התהליך העסקי(. תפישת המענה האחוד ׳, חפרק 

המציע יצרף להצעתו דפי נתונים, מפרטים טכניים ומסמכי אפיון של כלל מרכיבי המענה בעברית או  .2

 באנגלית בלבד. 

החברה תאפשר למציעים להציע/לספק/להתקין/לתחזק חלק/כל המערכות, העבודות והשירותים ע״י  .3

המערכות, תתי המערכות, העבודות והשירותים  על המציע לצרף להצעתו טבלה, בה יפורטו  .  ספקי משנה

 . ככל והדבר רלוונטי לגביו  אותם הוא מתכוון לספק באמצעות ספקי משנה
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 4.2טופס 

 זמניםלהיקף החסכון הצפוי וללוחות המציע התחייבות 

 ביחס ללוחות הזמנים לביצוע העבודות על פי החוזה.  התחייבותובנספח זה יציין המציע את  .1

מהפרמטרים המהווים יחד את ניקוד האיכות כמפורט  לחלקהתחייבותו במסגרת נספח זה תהווה בסיס  .2

בזכה את אלו כאשר הפרת ההתחייבות מטעם המציע לעמוד במועדים  התחייבות, וכן, בחוברת המכרז

 . זה, הכל על פי הוראות החומוסכם מבלי לגרוע מכל זכות או סעד על פי דין פיצויב החברה

 התחייבות המציע קביעת ניקוד פרמטר מס"ד

היקף החסכון הצפוי בשימוש   .1
. הצהרה  בברזים "חכמים"

והתחייבות הספק באשר להיקף 
החסכון הצפוי )ב %( מצריכת המים 
בברזים )כיורי שירותים, כיורי 

 מטבחים וכיורי שירות( 

 

 

 – ומעלה  85% -התחייבות ל
 ניקוד מקסימאלי. 

)כולל(  84% -ועד ל 70%מעל 
 ניקוד יחסי.

 ללא ניקוד. -70%

 

ביצוע התקנות באתר מוגדר: הצהרת   .2
באשר לפרק הזמן שיחלוף הספק 

ממועד קבלת האישור מהחברה 
לביצוע התקנת המערכת באתר ועד 
להשלמת תהליך התקנת הברזים 
ומערכות ניטור הדליפות והפעלת  

 השירות במלואו, כמוגדר במפרט.

 ניקוד מלא –% ומעלה 

)כולל(,   29%ועד ל  10%מעל 
 ניקוד יחסי.

 ומטה, ללא ניקוד 10%

 

 

החיסכון הצפוי בשימוש היקף   .3
בניאגרות "חכמות" בתאי 
השירותים. הצהרה והתחייבות 
הספק באשר לחיסכון הצפוי בהיקף 
צריכת המים )ב %( בניאגרות בתאי 

 השירותים 

 – ומעלה  50% -התחייבות ל
 ניקוד מקסימאלי. 

)כולל(  49% -ועד ל 25%מעל 
 ניקוד יחסי.

 ללא ניקוד.  -25%מתחת ל 

 

 

הח"מ, _________ , נושא ת.ז. __________ ואני הח"מ, _________ , נושא ת.ז. __________ לאחר אני 
שהוזהרנו כי עלינו לומר את האמת וכי אם לא נעשה כן נהיה צפויים לעונשים הקבועים בחוק מצהירים בזאת 

 כדלקמן:

לאספקה והתקנה של  10/2020מס' אנו מורשי חתימה במציע ואנו מגישים תצהיר זה כחלק ממסמכי מכרז פומבי 
 .ו/או ברשויות נוספות בכפר סבא לחסכון במים וניטור דליפות במערכות השקיהמערכות 

 הרינו להצהיר כי הננו מתחייבים לעמוד בלוחות הזמנים כמפורט בטופס זה.
 

__________________  תאריך : __________________חתימת המציע :   
 

 אישור 
 

אני הח"מ, ____________, עו"ד, מאשר בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני מר/גב' ________________ 
  ___________  ובאמצעות ת.ז. מס'  ומר/גב' __________________, אשר זיהיתיהם באמצעות ת.ז. מס'

וכרים לי באופן אישי, וכי לאחר שהזהרתיהם כי עליהם להצהיר אמת ואמת בלבד וכי אם לא ___________ / המ
 יעשו כן יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק, אישרו נכונות הצהרתם לעיל וחתמו עליה בפני. 

 
       _______________                     _________________ 

 חתימה וחותמת                  תאריך



סבא ו/או  בכפרמים במבני ציבור  רניטוחיסכון ולאספקה והתקנה של מערכות  10 /2020מכרז מס' 
 ברשויות נוספות 

 

 

 27 

 טופס 5

 תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים 

 )יש למלא באמצעות מורשי החתימה מטעם המציע( 

מ ______________,ת.ז. ______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה "אני הח
 :כדלקמןה בזאת /ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/צפוי 

 . הנני משמש כ ________________ )תפקיד( ב_______________________  )שם המציע(. 1

 . הנני מוסמך לתת תצהיר זה מטעם המציע. 2

 :.  יש לסמן את הסעיף הרלבנטי מבין האמורים להלן 3

 ; ***ביותר משתי עבירות **אליו לא הורשעו *או בעל זיקההמציע  

, אך במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז חלפה ***ביותר משתי עבירות  **אליו הורשעו  *המציע או בעל זיקה  
 ונה. שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחר

 . 1976-ו "ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל2כהגדרתו בסעיף  –"בעל זיקה" * 

 . 31.10.02הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום  –** "הורשע" 

או עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא   1987-ז"עבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ  " –"עבירה    ***
לחוק להגברת  2. ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 1991-א"והבטחת תנאים הוגנים(, התשנכדין 

 , גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק. -2011ב"האכיפה של דיני העבודה, התשע

 :יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן . 4

חוק שוויון )להלן: " 1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף  –חלופה א'   
 "( אינן חלות על המציע. זכויות

 לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן. 9הוראות סעיף  –חלופה ב'    

 :יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות להלן  –לעיל  4. למציע שסימן את החלופה ב' בסעיף 5

 עובדים.  100-המציע מעסיק פחות מ –( 1חלופה ) 

ל משרד העבודה הרווחה והשירותים "עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנכ  100המציע מעסיק    –(  2חלופה )  
לשם קבלת הנחיות בקשר  –לחוק שווין זכויות, ובמידת הצורך  9החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לפי הוראות "יישומן. במקרה שהמציע התחייב בעבר לפנות למנכ ל
( הוא מצהיר כי פנה כנדרש 2( לעיל, ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא התחייב כאמור באותה חלופה )2חלופה ) 

 יות, הוא גם פעל ליישומן.לחוק שוויון זכו 9ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 

המציע מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד העבודה  –לעיל  5בסעיף  2. למציע שסימן את החלופה 6
 ימים ממועד התקשרותו עם החברה )ככל שתהיה התקשרות כאמור(. 30והרווחה והשירותים החברתיים בתוך 

 הירי אמת.. הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצ7

______________
 

 המצהיר( )חתימת

 אישור 
 

אני הח"מ, ______________, עו"ד, מאשר בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני מר/גב' 
___________    __________________ ומר/גב' __________________, אשר זיהיתיהם באמצעות ת.ז. מס'

___________ / המוכרים לי באופן אישי, וכי לאחר שהזהרתיהם כי עליהם להצהיר אמת   ובאמצעות ת.ז. מס'
ואמת בלבד וכי אם לא יעשו כן יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק, אישרו נכונות הצהרתם לעיל וחתמו עליה 

 בפני. 
 

                 __________________________      ______________________   
 חתימה וחותמת             תאריך                                         
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 טופס 6

 תצהיר והתחייבות על היעדר ניגוד עניינים 

מורשי הח"מ _________________, _________________, ת.ז. _________________, ________________  אנחנו
 חתימה מטעם ____________________________________

האמת וכי נהיה צפויים לעונשים  את להצהיר עלינו "(, לאחר שהוזהרנו כיהמציעמס' זיהוי/ח.פ. ____________ )להלן: "
 כדלקמן: בזאת מצהירים כן, נעשה לא באם וקבח הקבועים

-____________________________ ]תפקיד[, ב-_________________________ ]תפקיד[, כ-משמשים כ . אנחנו1
 _________________________ ]שם המציע[._

 המציע. מטעם זה תצהיר מוסמכים לתת . אנחנו2

 וסוג מין מכל עניינים השירותים, ניגוד מתן תקופת לגורמים הקשורים אלינו במהלךאו  לנו יהיה . אנחנו מתחייבים שלא3
מתן השירותים, וכי אנחנו איננו צפויים לכל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מצד שלישי  בתחום עניין בעלי עם גורמים שהוא

 כלשהו, בקשר עם מילוי התחייבויותינו על פי ההסכם. 

ולא נעבוד  ("החברה"החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ )להלן: א נהיה בניגוד עניינים עם . אנחנו מתחייבים כי ל4
( שנים 3יש בעלות מלאה או חלקית בו במהלך תקופת ההתקשרות ולמשך שלוש ) החברהבמישרין ו/או בעקיפין בשום גוף של 

 לאחר סיום הפרויקט.

. אנחנו מתחייבים כי נמנע מכל פעולה ו/או מחדל אשר עלולים להעמיד אותנו או מי הקשור אלינו במצב של ניגוד עניינים 5
העבודה כאמור עלולה להעמיד אותנו במצב של חשש לניגוד קבלת עבודה עבור כל גורם או גוף אחר, אם   -כאמור לעיל, לרבות  

 עניינים.

 עניינים ניגוד של אנחנו עלולים להימצא במצב שבשלהם מצב או נתון כל על מידי באופן לחברה כי נודיע . אנחנו מתחייבים6
  האמורים. המצב או הנתון לנו היוודע עם מיד

ו שהגיע לידינו במסגרת מתן השירותים שלא למטרת ביצוע התחייבויותינו . אנחנו מתחייבים כי נמנע משימוש במידע כלשה7
 כאמור, ובכלל זה להימנע מכל שימוש במידע באופן שיש בו כדי לקדם את ענייננו ו/או מי מטעמנו ו/או ענייני צד שלישי.

גורם העלול להביא להתקשרות שתהא  כל עם להתקשר שלנו כוונה כל על  לחברה מראש כי נדווח ומתחייבים . אנחנו מצהירים8
 כאמור התקשרות לנו לאשר רשאית לא  החברהבעניין.    החברהלהוראות   בהתאם ולפעול אלו, בסעיפים להתחייבויותינו בניגוד

 .זה בהקשר אלו, להוראות בהתאם נפעל עניינים, ואנחנו מתחייבים כי ניגוד היעדר שיבטיחו אחרות הוראות לתת או

בקשר עם מניעת ניגוד חברה ו כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל מין וסוג שהוא בגין כל החלטה של ה. לא תהיינה לנ9
 עניינים.

 מהווה הפרה יסודית של ההסכם. החברה. ברור לנו כי הפרת התחייבות זו כלפי 10

. מובהר בזאת שלעניין זה "ניגוד עניינים" פירושו גם כל אירוע העלול להוביל למצב של חשש לניגוד עניינים או בעל פוטנציאל 11
 לניגוד עניינים. 

 . אנחנו מצהירים כי זהו שמנו, זו חתימתנו ותוכן תצהירי אמת.12

 ______________________ 

 )חתימת המצהיר/ים(              

 אימות עו"ד לתאגיד

אני הח"מ ___________________________, עו"ד )מ.ר. _____________( מאשר כי ביום 
-___________________ הופיעו בפני ה"ה _____________________, ת.ז. ____________________, ו

_________, המורשים בחתימתם לחייב את תאגיד ______________________, ת.ז. ____________
בהתאם להוראות תקנון התאגיד _________________________________________ המציע במכרז פומבי מס' 

ובהתאם לכל דין; ולאחר שהזהרתיהם כי עליהם להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק באם לא 
 תוכן תצהירם לעיל בחתמם עליו בפני.יעשו כן, אישרו בפני את 

_____________________    _____________________ 

 שם מלא + חתימה      תאריך  
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 7טופס 

 חלקים חסויים בהצעה 

 )אופציונאלי( 

 

 

 אני מבקש שלא תינתן זכות עיון בסעיפים ו/או במסמכים הבאים בהצעתי, בשל היותם סוד מסחרי: 

 

 עמוד ____ בהצעה, בדבר _______________________________________________ 

 מהנימוקים הבאים: ___________________________________________________

 עמוד ____ בהצעה, בדבר _______________________________________________ 

 _______________________מהנימוקים הבאים: ____________________________

 עמוד ____ בהצעה, בדבר _______________________________________________ 

 מהנימוקים הבאים: ___________________________________________________

 עמוד ____ בהצעה, בדבר _______________________________________________ 

 _______________________________________________מהנימוקים הבאים: ____

 

 

ברור לי כי אם ועדת המכרזים תקבל את בקשתי הנ"ל, אזי אותם סעיפים הרלוונטיים בהצעות אחרות שיוגשו 

 למכרז זה,  יהיו חסויים בפני. 

 

 

 חתימת המציע: 

 

      ______________               _________            ___________     _________________ 

 שם המציע                      תאריך                        חתימה/חותמת                             מס' זהות/עוסק   
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 8טופס 

 הצהרה והתחייבות לעמידה בתנאי החוק למניעת העסקה של עברייני מין

 

ב___________)להלן:  _____________, המשמש כ_____________,אני מר_____________, ת"ז  .1

- "(מצהיר בזאת כי ידוע לי כי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"אהמציע"

לאספקה   10/2020מס' "(, חל עלי כנותן שירותים במסגרת מכרז פומבי החוקוהתקנות לפיו )להלן: " 2001

 .ו/או ברשויות נוספות בכפר סבא חסכון במים וניטור דליפות במערכות השקיהלוהתקנה של מערכות 

 

הנני מצהיר בזאת כי ידוע לי כי בהתאם לחוק, חל על המציע איסור על העסקת בגיר ללא קבלת אישור מראש  .2

ממשטרת ישראל המעיד כי ההעסקה מותרת לפי החוק. אישור כאמור יכול להתקבל מהמשטרה הן על ידי 

המועמד לעבודה או על ידי המעסיק/המוסד בצירוף ייפוי כוח מטעם הבגיר וצילום ת.ז. של הבגיר, והכל    הבגיר

 בהתאם לחוק.

 

הנני מתחייב בשם המציע למלא אחר כל דרישות החוק בנוגע לחובה לקבל את אישור המשטרה לגבי כל אדם  .3

באמצעות קבלן כוח אדם, כמתחייב המבצע עבודה )כהגדרתה בחוק( במוסד החינוכי מטעם המציע, לרבות 

 מהוראות החוק, לשמור את האישורים ולהציגם בכל עת שאדרש. 

 

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

____________ 

 חתימת המצהיר

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----- 

 אישור 

אני הח"מ , עו"ד ________________, מ.ר __________ מאשר בזאת כי ביום_______________ פגשתי את 

מר ______________ נושא ת.ז ____________, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי  

 ואישר את תוכנו ואמיתותיו.לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן חתם בפני על תצהירו 

 

 תאריך: ___________      _____________________, עו"ד  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 לתאגיד -אישור עורך דין 

ת כי התצהיר נחתם על ידי ה"ה ______________,ת"ז אני , הח"מ_____________, עו"ד מאשר בזא

של   10/2020___________, המורשה בחתימתו לחייב את _______________ המשתתפת מכרז פומבי מס' 

 בהתאם להוראות תקנון המציע ובהתאם לכל דין.  החברה כלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ

 

 תאריך: ____________     _____________________, עו"ד  
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 מסמך ב' 

 
    חוזה מס'  

 
  2020שנערך ונחתם בכפר סבא ביום ______ לחודש _________       

 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ   ב י ן :

    

 "(החברה)להלן: "        

 

 מצד אחד          

 

 __________________________   ל ב י ן:

 _______________ס' ת.ז./ח.פ.: מ   

         באמצעות מורשה החתימה _______________ ת.ז _____________

 _______________ ת.ז ______________

 __כתובת: __________________

 "("הספק)להלן:     

 

 מצד שני           

 

 וניטור דליפות מים במים לחיסכוןאספקה והתקנה של מערכות  בשירותיוהחברה מעוניינת  הואיל
 10/2020כמפורט במסמכי מכרז פומבי מס'  במבני ציבור בכפר סבא ו/או ברשויות נוספות

 (;"המכרז"שפורסם על ידי החברה )להלן: 
 

למכרז הנ"ל, המהווה חלק בלתי והספק לאחר שבדק את כל תנאי המכרז הגיש לחברה הצעה   והואיל 
 נפרד מחוזה זה;

 
, אספקת המערכותוהספק מצהיר כי הוא בעל היכולות, הכישורים והניסיון הדרושים לצורך   והואיל

 בהתאם לתנאי המכרז ובהתאם לתנאי חוזה זה; השירותיםמתן ביצוע העבודות ו
 

נכונות הצהרותיו ובהתבסס על והצעת הספק הוכרזה כהצעה הזוכה במכרז בהסתמך על  והואיל
 "( ולמילוי כל התנאים לפיו;החוזההנתונים שבהצעתו, בכפוף לחתימת חוזה זה )להלן: "

 וברצון הצדדים להגדיר ולהסדיר את היחסים המשפטיים ביניהם.  והואיל 

 

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
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 מבוא וכותרות .1

 והנספחים לו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. המבוא לחוזה  .1.1

 כותרות הסעיפים נועדו לשם הנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנותו. .1.2

 

 והגדרות מסמכי החוזה .2

 מסמכי המכרז, הצעת הספק על כלל נספחיה, והנספחים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה: 

 נוסח כתב ערבות ביצוע      נספח א' 

 אישור עריכת הביטוחים     נספח ב' 

 כתב התחייבות לשמירת סודיות    נספח ג' 

 הצעת המחיר מטעם הספק במכרז    נספח ד' 

 

 הגדרות: 

המקום אליו יש לספק ולהתקין את המערכות כפי שיוגדר על ידי   - "האתר"
 המנהל בהזמנת עבודה חתומה. 

רשויות מובהר כי האתרים יהיו בתחומי העיר כפר סבא ו/או בתחומי   
 לפי הזמנות העבודה שיינתנו על ידי החברה.  נוספות

כדין על דרישה בכתב לאספקת והתקנת המערכות חתומה ומאושרת   - "הזמנת עבודה"
 ידי החברה. 

 .אספקת והתקנת המערכות      - "העבודות"

 . בהתאם להוראות ההסכם להלן מטעם החברה מנהל  - "המנהל" 

המוסמכים, וכן כל מי שפועל בשמו  ולרבות נציגיו של הספק ומורשי -   " "הספק
 ומטעמו בביצוע העבודה. 

 .  בפועל לפי הזמנת העבודה ו/או רשויות אחרותעיריית כפר סבא     - "העיר" /"העירייה"

 

 מהות החוזה .3

במבני ציבור  וניטור דליפות מים במים לחסכוןמערכות  אספקה והתקנה שללצורך החוזה הינו  .3.1

בהתאם להוראות הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה  ו/או רשויות נוספות בכפר סבא

 "(. המפרט הטכני )להלן: " ג' למכרז במסמךהמכרז, החוזה והמפרט הטכני שצורף 

ומוסדות העירייה  בני ציבור לקדם חסכון משמעותי בהיקף צריכת המים בממטרת הפרויקט הינה  .3.2

צמצום זרימת המים בברזים וניטור דליפות האחרים לרבות על ידי הטמעת טכנולוגיות המאפשרות  

 . במערכות ההשקיה ובכלל

ו/או  ו/או מתוכננים במסגרת הפרויקט יותקנו על ידי הזוכה מערכות כאמור לעיל במבנים קיימים .3.3

בעיר כפר סבא ו/או  ברשויות נוספות כולן או חלקן   בגינות ציבוריות קיימות ו/או מתוכננות

 . שו בפועל על ידי החברהבהתאם להזמנות עבודה שיידר

שיקול הדעת ביחס להיקף ו/או קצב ו/או מיקום ביצוע העבודות מסור לחברה בלבד ולספק לא  .3.4

התקשרות החברה עם הספק מכוח חוזה זה וכן היקפה מותנים בקיומו של   תעמוד טענה בעניין זה.

 קציביים.תקציב מאושר על ידי הגורמים הרלוונטיים בחברה וכן בקבלת כל האישורים הת

החברה רשאית להזמין מאת הספק כל כמות מערכות ו/או שירותים שהיא, בהיקפים משתנים  .3.5

ובמועדים שונים על פי צרכיה ושיקול דעתה הבלעדיים ו/או להזמין את העבודות מספקים אחרים 

   ו/או לא להזמין כלל.
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בגין המערכות ו/או השירותים הספק לא יהא זכאי לכל תמורה ו/או פיצוי ו/או סעד אחר  מובהר כי   .3.6

 שלא נרכשו ממנו כאמור.

למען הסר ספק, התמורה לפי חוזה זה תקבע רק על פי העבודות שבוצעו בפועל שסופקו בפועל   .3.7

 בהתאם להזמנות החברה בכתב על פי חוזה זה.   

 

 : הפרויקט ו/או העבודות בשלביםתקופת ההתקשרות וביצוע  .4

 כפי שיפורט להלן.   )פיילוט וביצוע( העבודות על פי הסכם זה יבוצעו בשני שלבים  .4.1

למשך פיילוט, תקופת ההתקשרות הינה ההוראות ביחס לבכפוף להוראות המכרז והחוזה לרבות  .4.2

 )יושלם לפי החלטת החברה(  חודשים מיום חתימת החוזה. __

  

תהיה החברה רשאית לבטל את ההתקשרות ולהפסיקה בכל   ההתקשרותתקופת  מהלך  במובהר כי   .4.3

והספק מוותר על כל טענה  יום מראש 60של עת, על ידי מתן הודעה בכתב לספק, בכפוף להתראה 

 .ככל והחברה תממש זכות זו

לאחר תקופת הפיילוט ו/או בשל החלטה שלא  פעלה החברה מכוח זכותה לסיים את ההתקשרות .4.4

לא תהיה חייבת בשום תשלום או פיצוי לספק  כאמורההתקשרות  ו/או לקצר את תקופתלממש 

 בגין הצמצום או הפסקת ההתקשרות או קיצור תקופת ההתקשרות. 

הספק זכאי לקבל אך ורק את התמורה הכספית המגיעה לו עד לשלב הפסקת ההתקשרות. מוסכם  .4.5

ת ומוצהר כי למעט התמורה הנזכרת בסעיף זה לא יהיו לספק כל תביעה או דרישה כספית או אחר

 כלפי החברה לגבי הפסקת פעולתו על פי החוזה או לגבי תוצאות הפסקתה.

 

  שלב ראשון: פיילוט: .5

מעלויות הפיילוט כפי שיוצגו על ידי הזוכה   50%החברה תשתתף בעלויות הפיילוט בהיקף של עד   5.1

 10,000ויאושרו על ידי החברה ו/או מי מטעמה. בכל מקרה הסכום שישולם לא יעלה על סך של 

 ₪ כולל מע"מ. 

  . יוגדרו ע"י העירייהשפרטיו  בשלב הראשון המערכות יותקנו באתר אחד 5.2

על   מיקום אתר הפיילוטהחברה תהיה רשאית להוסיף אתר/ים לביצוע הפיילוט ו/או לשנות את  5.3

 פי שיקול דעתה. 

( למערכת  ובכלל זה בחינת POCמטרת שלב הפיילוט הינה לקיים תהליך בחינה והוכחת יכולת )  5.4

 . בפועלבצריכת המים יעילות, אמינות, בחינת מדדי עלות מול תועלת ומימד החסכון 

במועד אותו תקבע החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי והוא צפוי להימשך על   יחולשלב הפיילוט   5.5

הארכה ו/או קיצור של שלב הפיילוט לרשאית  תהא  . מובהר כי החברה  כחודשיים פני תקופה של  

 . על פי שיקול דעתה הבלעדי

 

 כמפורט להלן:  יתקיים העבודות בשלב הפיילוט ביצוע  5.6

ואמצעים לניטור צריכת     ניטור דליפות מים, מערכת  ברזים "חכמים", כולל יישום  הקמת המערכת  5.7

וביצוע התאמות כנדרש למימוש המערכות,   ,באתרו/או בענפים השונים  המים בברזים הראשיים  

לביצוע  החברה ו/או העירייהימים מיום קבלת אישור  7העירוני )עד ומערכת הניהול במוקד 

ך שתתאפשר אבחנה, הן בניטור הצריכה והן בניטור ככל שניתן, תותקן המערכת כ הבחינה(.

 הדליפות, בין מים לשימוש בכיורים, ניאגרות וברזי שירות ומים להשקיה. 

תקינה השלמת תהליך ההקמה ופעולה  על    החברה ו/או העירייההכרזת ״מבצעיות״, לאחר אישור   5.8

 של כלל מרכיבי המערכת.

 . .יום 60למשך כ  השקיה( /ניאגרות/באתר )כיורים הכוללת המיםניטור צריכת  5.9
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 להלן(  1בנספח ג' 3)כמוגדר בסעיף  ב״צריכת הייחוס״המים בחינה השוואתית של מדדי צריכת  5.10

 והצריכה בתקופת ההפעלה. 

שהושג על ידי  השקיה(/ניאגרות /)כיורים בצריכת המיםעיבוד הנתונים והגדרת היקף החסכון   5.11

 )באחוזים(.המערכת 

 . כמפורט להלן לקריטריונים המוגרים לכשל/הצלחה של  התהליך בחינת הנתונים בהתייחס  5.12

 

 :ומידת הצלחתו ויעילותו הפיילוט להלן פרמטרים עיקריים שיהוו בסיס לבחינת  5.13

 ביצוע ההתקנה בלוח הזמנים הנדרש. 5.13.1

 שעות לאחר השלמת ההתקנה.  24הגעה לפעולה מלאה ותקינה של המערכת עד  5.13.2

 . הפיילוט תקלות מכל סוג בתקופת 2אמינות, עד  5.13.3

 זמינות, מלאה לכל אורך תקופת ההפעלה.  5.13.4

 התרשמות כללית מאיכות המוצר שיסופק. 5.13.5

שירותים, )הכוללת באתר המים בהיקף צריכת  30%יעילות, חסכון שלא יפחת מ  5.13.6

 . (והשקייה שירותמטבחים, כיורי 

אין בפרמטרים הנ"ל משום רשימה סגורה והחברה תהיה רשאית לבחון את מידת  5.13.7

 יעילות ו/או הצלחת הפרויקט על פי שיקול דעתה. 

 

 בדבר מעבר משלב הפיילוט לשלב הביצוע:  שיקולי החברה     5.14

יהיה על פי שיקול הדעת  מעבר משלב הפיילוט לשלב הביצוע ההחלטה בדבר 5.14.1

 הבלעדי של החברה. 

מובהר כי ייתכן וההחלטה לא תהיה תלויה בעמידה ו/או אי עמידה בפרמטרים  5.14.2

בשיקול דעתה הבלעדי החופשי    בהתאםאלא תהיה    לבחינת הפרויקט כאמור לעיל

 . ללא חובת נימוק והמוחלט של החברה

הספק מוותר מראש על כל טענה בעניין אי מעבר משלב הפיילוט לשלב הביצוע   5.14.3

 ובשל כך בסיום המוקדם של ההתקשרות לאחר תום שלב הפיילוט. 

שני" לצורך ביצוע   כאמור, החברה תהיה רשאית לפנות למציע שהוכרז כ"כשיר 5.14.4

 פיילוט נוסף.  תהליך

 

  ביצוע: -שלב שני  .6

לחסכון על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה במסגרת שלב הביצוע החברה תזמין מערכות נוספות  6.1

ו/או על פי  בעיר על פי תכנית שתימסר לזוכה ו/או גינות ציבוריות ציבור וניטור דליפות מים במבני

החברה תהיה רשאית לדרוש הזמנות עבודה ועל פי צריכה ושיקול דעתה.  הזמנות עבודה מעת לעת

 בתחומי כפר סבא ו/או רשויות נוספות.

מוסדות ציבור  300כ מבלי שהדבר יהווה התחייבות מטעם החברה, בתחומי העיר כפר סבא קיימים  6.2

ברזים אשר עתידים להיות מוחלפים במערכות   2,500אתרים שונים, ובהם כ  230-המצויים בכ

מבלי לגרוע מהאמור החברה תהיה רשאית לדרוש הזמנות עבודה בתחומי כפר  הנדרשות במכרז זה.

 סבא ו/או רשויות נוספות.

ועל המציע יהיה לתת את השירות ולבצע   חדשיםמוסדות ציבור  גם  להקים  יובהר כי בכוונת העירייה   6.3

על פי הזמנות עבודה שיינתנו  ,שיוקם, ככל בעתיד על ידהשיוקם ו/או קיים בכל מוסד את העבודות 

 . בפועל

 

 הצהרות הספק .7

 בחתימתו על החוזה מצהיר הספק כדלקמן: 
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ונספחיו הספק מתחייב ומאשר בזאת כי הוא חותם על החוזה לאחר שבחן היטב את כל תנאיו   7.1

וקיבל מנציגי החברה, אם ביקש זאת במסגרת הליכי המכרז, את כל ההסברים וההנחיות 

הנחוצים לו לגיבוש התחייבויותיו, ולא יהיו לו טענות כלשהן כלפי החברה בדבר אי גילוי  

 מספיק של נתונים או עובדות הכרוכים בביצוע הפרויקט. 

ית על  כל הדינים החלים על ביצוע  הספק מתחייב לבצע את העבודות תוך שמירה קפדנ 7.2

העבודות  לרבות  אך לא רק דרישות מכון התקנים, לרבות התקן הישראלי החל ביחס 

האינסטלציה  הבניה, כללי המקצוע הנהוגים בענףתקנות ו לחומרים וביצוע העבודות, 

וכל ההוראות בכתב שיימסרו לספק  אחר תחוםכל או ו/או הגינון  ו/או החשמלהסניטרית 

 .מעת לעת ע"י החברה  ו/או העירייה ו/או  מי מטעמה

הספק מצהיר ומאשר בזאת כי הבין באופן מלא את צורכי החברה ודרישותיו כאמור במכרז  7.3

ובמפרט הטכני, וכי יש ברשותו את כוח האדם, הציוד, החומרים, הידע והאמצעים האחרים  

ו לבצע את הפרויקט בהתאם לדרישות החברה, בהתאם ללוח  הדרושים על מנת לאפשר ל

הזמנים שייקבע וברמת האיכות הנדרשת, ואלה ימשיכו להיות ברשותו עד שימלא את מלוא 

 דרישות החברה כאמור.

הספק מתחייב ומצהיר כי ידוע לו שאין בחוזה זה משום מתן בלעדיות לביצוע העבודות   7.4

העבודות ו/או השירותים בעצמן ו/או באמצעות צדדים   והחברה ו/או העירייה יוכלו לבצע את

שלישיים ואף לפרסם מכרז נוסף לביצוע העבודות ו/או השירותים ככל והדבר יידרש בהתאם 

העירייה. הספק מוותר על כל טענה ו/או דרישה בקשר    לשיקול הדעת הבלעדי של החברה ו/או

 עם כך.

או של מי מטעמו על פי החוזה משום ניגוד הספק מצהיר בזאת כי אין במתן השירותים שלו  7.5

עניינים עם פעולות, התקשרויות והתחייבויות אחרות שהוא עוסק בהן, והוא מתחייב שלא  

 יעשה דבר שיש בו משום ניגוד עניינים עם מחויבויותיו על פי החוזה 

ים  הספק מתחייב כי אם ייווצר מצב שבו יתעורר חשש לניגוד עניינים, במהלך ביצוע השירות 7.6

על פי החוזה או בגינם, בנוגע לספק ו/או למי מטעמו, יודיע על כך הספק מיד למנהל ויפעל על 

 פי הנחיותיו. 

הספק מתחייב שלא להפסיק את ביצוע הפרויקט בניגוד לחוזה, ובכלל זה אם ייווצר סכסוך  7.7

 עם החברה. או חילוקי דעות 

שבאמצעותם יבוצע  כרזהציוד והרכיבים המפורטים בהצעה למ המערכות,בכל מוצרי  7.8

 הפרויקט, נעשה שימוש דומה בעבר, והם נבחנו ונמצא תקינים. 

הספק יהיה אחראי לכך שכל ההצהרות וההתחייבויות שמסר במסגרת מסמכי המכרז ימשיכו  7.9

להיות בתוקף לאורך כל תקופת ההתקשרות, ועליו להודיע באופן מיידי לחברה על כל שינוי 

 שיחול בנוגע לכך.  

הספק מתחייב לקיים, לנהוג ולפעול בהתאם להנחיות החברה ו/או מי מטעמה, כפי שיינתנו  7.10

 .מעת לעת, ובכלל זאת, הנחיות בכל הנוגע לאופן ביצוע הפרויקט

הספק יפעל במהלך ההתקנה על פי כל דין ויקבל את האישורים הדרושים לביצועה, יעמוד בכל  7.11

 . החברהוישאיר את השטח נקי ומסודר בהתאם להוראות  והחברההוראות הדין 

, לחסכון וניטור דליפות מיםבו יתבקש לממש מערכת  הספק ישלים ביצוע ההתקנה בכל אתר 7.12

ימים מיום קבלת אישור העירייה  30בתוך מפרט כולל הפעלה מלאה בהתאם לדרישות ה

 לביצוע ההתקנה. 

הספק מצהיר ויודע כי החברה ו/או העירייה לרבות הרשויות החברות באשכול ו/או רשויות   7.13

אחרות יהיו רשאיות לבצע את השירותים מושא המכרז וההסכם בעצמן ו/או באמצעות צדדים 

 א תהיה כל טענה בקשר לכך. שלישיים הכל על פי שיקול דעתה בלעדי ולספק ל
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 יחסי הצדדים .8

הספק מצהיר כי הוא נותן שירותים עצמאי וידוע לו כי אין כל יחסי עובד ומעביד בינו ו/או בין מי  .8.1

 . מעובדיו לבין החברה

אין לראות בכל זכות שניתנה על פי החוזה לחברה לפקח, להדריך או להורות לספק או למועסקים  .8.2

 לפעול, אלא אמצעי להבטיח את ביצוען של הוראות החוזה במלואן.על ידו כיצד 

הספק מתחייב לקיים, בכל תקופת החוזה לגבי העובדים שיועסקו על ידו בביצוע הפרויקט, אחר  .8.3

האמור בהוראות חוק כלשהו החל על המעבידים בגין עובדיהם, וכן את האמור בהוראות ההסכמים 

ום של הארגונים הכלליים לבין ההסתדרות ו/או כל הסכם הקיבוציים הכלליים, שבין לשכת התא

קיבוצי שנערך והוא בר תוקף בענף המתאים, או כפי שהסכמים אלו יוארכו, או יתוקנו בעתיד, 

                                                                                                                                                         לרבות צווי ההרחבה שהוצאו על פי הסכמים אלה.                                                                                 

הספק חייב לשלם עבורו ועבור עובדיו את כל תשלומי החובה בהם הוא חב לרבות תשלומי ביטוח  .8.4

 כחוק לצורך תשלום מס הכנסה ומע"מ.לאומי ולנהל חשבונות 

הספק ו/או עובדיו לא יהיו זכאים לפיצויי פיטורין, חופשה, דמי מחלה, דמי הבראה, גמלאות ו/או  .8.5

 תשלומים ו/או כל זכויות סוציאליות אחרות ו/או השתלמות לעובדים מאת החברה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מוסכם בזאת, כי אם ייקבע על ידי גורם מוסמך כלשהו, שלמרות  .8.6

מעביד, -לעיל בכל זאת התקיימו בין הספק ו/או מי מעובדיו לחברה יחסי עובד 6.1האמור בסעיף 

תחשב התמורה שיקבל הספק מהחברה ככוללת כל תשלום, מכל מין וסוג שהוא המתחייב על פי  

ן עובד ומעביד ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, הפרשות בגין פיצויים ותגמולים, דמי דין בי

 הבראה, נסיעות, דמי חופשה שנתית וכיו"ב, והחברה לא תישא בכל תשלום נוסף בגין אלו.

בנוסף לאמור לעיל מוסכם, כי הספק ישפה את החברה בגין כל הוצאה ו/או נזק שיגרמו לה כתוצאה  .8.7

שתוגש על ידי מי מעובדי הספק, לרבות שכר טרחת עורכי דין והוצאות, שיוצאו על ידי  מתביעה

החברה בהקשר ולצורך תביעה כאמור. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי החברה תהיה זכאית לקזז 

 כל סכום כאמור מהתמורה המגיעה לספק על פי החוזה. 

שעל אף האמור  בע על ידי ערכאה מוסמכתמבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוצהר ומוסכם בזה כי אם יק .8.8

מעביד בין החברה או מי מטעמה לבין הספק ו/או מי מטעמו, יראו את -לעיל התקיימו יחסי עובד 

)חמישים וחמישה אחוזים( מהתמורה  55%הצדדים כאילו הסכימו מלכתחילה על תמורה בגובה 

כי התמורה המופחתת הנה "(, והספק מצהיר בזאת, התמורה המופחתתהקבועה בחוזה )להלן: "

מעביד -מלאה והוגנת עבור ביצוע מלוא התחייבויותיו על פי החוזה אם יקבע כי התקיימו יחסי עובד

 .כאמור

 

 נהלי עבודה .9

 מוסכם ומוצהר בזה על ידי הצדדים כי פעילות הספק תלווה בפיקוח ובבקרה מטעמה של החברה. .9.1

, והספק מצדו מתחייב לשתף הים מטעמהחברה תודיע לספק מי הם הגורמים המבקרים והמפקח .9.2

 פעולה עם נציגי החברה בכל עת, ולפעול על פי הנחיותיהם, קביעותיהם, נתוניהם והגדרותיהם.

 לנציגי החברה תינתן רשות לבקר במתקני הספק, בתיאום מראש עם הספק. .9.3

להגדלת היקף למען הסר ספק, מובהר בזאת שסמכויותיהם של נציגי החברה מוגבלות בכל הקשור   .9.4

העלות הכספית של הפרויקט על כל שלביו. כל הוראה שיש בה משום הגדלת היקף העלויות והגדלת 

 התמורה תחייב את הצדדים רק משניתנה בכתב ונחתמה בידי המורשים מטעם החברה. 

 

 מנהל עבודה מטעם הספק .10

את כל שלבי תכנון, התקנה, הקמה והפעלת  למנות מנהל פרוייקט, אשר ילווהמתחייב הספק  10.1

 מלא עם החברה ועל פי הנחיותיה.  תאוםהמערכת, ויפעל ב
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 וביצוע כל התיאומים הנדרשיםהמצאת כל האישורים הוצאת ובאחריות מנהל הפרויקט  10.2

, הוצאת האישורים  לא תישא בעלויות לביצוע עבודות אלו  החברה  במוסדות השונים. מודגש כי

 .המצאתם לחברה וביצוע התיאומים

 רה תהיה רשאית להורות לספק להחליף החברה תאשר את מנהל העבודה מטעם הספק. החב 10.3

את המנהל העבודה מכל סיבה שהיא לאורך כל תקופת ההתקשרות והספק מתחייב להחליפו 

 מיד.

 

 ל: המנההחברה מטעם נציג 11

למעט בעניינים שבהם צוין בחוזה אדם   –נציג החברה המוסמך לפעול מטעם החברה בביצוע החוזה   11.1

הוא מנהל  –אחר המורשה לפעול מטעם החברה )כגון לצורך הרשאה שיש לה השפעה כספית( 

 "(. המנהלהפרויקט של החברה או מי שהוסמך לכך מטעמו תוך מתן הודעה על כך לספק )להלן: "

 לגרוע מכלליות האמור לעיל יהיה המנהל רשאי ומוסמך: מבלי  11.2

 לחתום על הזמנות עבודה;  11.2.1

 להנחות את הספק על פי המפורט בחוזה;  11.2.2

 לאשר נושאים לביצוע ולעמידה בלוח הזמנים;  11.2.3

 לעקוב אחר ביצוע הפרויקט ולבחון את התאמת המערכות לדרישות החוזה;  11.2.4

להורות לספק לבצע ביצוע תיקונים ו/או השלמות ו/או הריסה על חשבונו במקרה בו  11.2.5

סבר על פי שיקול דעתו הבלעדי כי העבודות בוצעו שלא על פי החוזה ו/או התקנים ו/או 

הדין ו/או התוכניות ו/או בוצעו באופן לקוי ו/או חסר ו/או לא תקין, כל זאת תוך פרק 

 הזמן שיקבע המנהל;  

או עבודה בתחום מסוים, אם  ,ו/או לעצור את העבודה בכללה, או חלק ממנהלהפסיק  11.2.6

או  המנהללפי דעתו אין העבודה נעשית בהתאם לתוכניות, המפרט הטכני או הוראות 

כלל. לספק לא תעמוד כל טענה ו/או דרישה כספית או כלשהי ביחס להפסקה כאמור, ב

 בכתב.  המנהלוכן, לא תהווה עילה לדחיית לוחות הזמנים אלא אם הדבר אושר על ידי 

 להרחיק ממקום ביצוע העבודות כל אדם מטעם הספק, משיקולים סבירים;  11.2.7

 לדעתו במסגרת ביצוע החוזה. לדרוש מהספק לבצע פעולות ולתת את דוחות הנדרשים  11.2.8

החברה שומרת לעצמה את הרשות לבקש להחליף איש צוות או קבלן משנה מטעם  11.2.9

הספק על פי שיקוליה, תוך ציון סיבת ההחלפה. יובהר כי אי ציון סיבת ההחלפה על ידי 

החברה לא תהווה תנאי להחלפת איש הצוות או קבלן המשנה ולא תגרום לעיכוב כלשהו 

ה. בקשה להחליף איש צוות או קבלן משנה תינתן בהתראה של לפחות בביצוע ההחלפ

 חודש ימים, על מנת לאפשר לספק זמן התארגנות.

יחליט המנהל כי התפוקה אינה מספיקה כדי לעמוד בלוח הזמנים, הוא   -תגבור העבודה 11.2.10

יוכל להורות לספק בכתב להגביר קצב ביצוע העבודה ע"י הבאת ציוד נוסף בכמות 

פי קביעת המנהל ו/או עבודה בלילות וימי מנוחה, ולעשות כל דבר שהתנאים וסוגים ל

רואים את הספק כמי שלקח בחשבון בעת  .יחייבו כדי למנוע חריגה מלוחות הזמנים

הגשת הצעתו את כל הדרוש כדי לעמוד בלוח הזמנים, לרבות האמור לעיל. הספק לא 

יוד, תגבור כוח אדם, עבודת שעות יהיה זכאי לכל תוספת או פיצויים בגין: תגבור הצ

במקרה של צורך בעבודה של שעות נוספות, שעות   .נוספות בלילות ובימי מנוחה או בכלל

יהיה על הספק לדאוג בעצמו ועל חשבונו להשגת ההיתרים הדרושים   ,לילה ובימי מנוחה

 .בקשר לעבודה בשעות מיוחדות כאמור

 

הנוגע לחילוקי דעות שיתגלו בדבר טיב ואופן ביצוע  מוסכם כי דעתו של המנהל תהיה מכרעת בכל  11.3

 השירותים הנדרשים מהספק במסגרת הפרויקט.
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החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את סדרי השירות הנדרשים מהספק, בכל עת שתמצא את  11.4

 הדבר נחוץ, והספק מתחייב להישמע ולציית להוראות המנהל בכל הנוגע למתן השירות.

ונות למנהל, כדי לגרוע או לפטור את הספק מהתחייבות, חבות או אחריות אין בסמכויות הנת 11.5

 כלשהי על פי החוזה ועל פי כל דין.

 החברה רשאי להחליף את המנהל במהלך תקופת החוזה, והודעה בכתב על כך תימסר לספק. 11.6

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות בין ההוראות שבמסמכי ההסכם השונים  11.7

חייב הספק להסב מיד את תשומת ליבו של המנהל לכך. המנהל יקבע בלעדית וסופית לפי איזה 

מסמך יש לבצע את העבודה והספק לא יתחיל בביצועה של עבודה כזו לפני שקיבל את הנחיות 

 .בנידון המנהל

הזכות לדרוש מן הקבלן להחליף את קבלן  למנהל. המנהלחירת קבלני המשנה תאושר על ידי ב 11.8

אינו חייב לנמק את החלפת קבלן המשנה.  המנהלהמשנה והקבלן ידאג להחלפתו ללא שיהוי. 

 .החלפת קבלן משנה לא תהיה עילה לעיכוב כלשהו בעבודה או תשלום כלשהו

 

 :לביצוע העבודות לוחות זמנים 12

עם חתימה על החוזה מנהל הפרויקט מטעם הספק יבצע אפיון לכל שלבי המימוש ויגדיר זמני ביצוע   12.1

 בהתאם לאבני הדרך שייקבעו ע״י החברה. האפיון הפרטני יועבר לחברה לצורך אישור. 

 במכרז.  4.2שציין בטופס ההצעה הספק מתחייב לעמוד בלוחות הזמנים  12.2

 1,000עבור כל יום איחור מלוחות הזמנים כאמור לעיל ישלם הספק לחברה פיצוי מוסכם בגובה של   12.3

 וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד העומד לחברה על פי דין. בתוספת מע"מ ₪ 

כם בגין איחור הפיצוי המוסלמען הסר ספק, החברה רשאית לקזז את הסכומים המגיעים לה בגין  12.4

 ו/או לחלט את ערבות הביצוע, והכל לשיקול דעת החברה. כאמור

על הספק לעבוד בהתאם להנחיות המנהל לרבות אך לא רק ביחס למועדי ושעות ביצוע   מובהר כי 12.5

המוסדות הציבוריים בהם יתבצעו העבודות לרבות אך לא רק מוסדות העבודות בכפוף למגבלות 

. ידוע לספק כי לצורך עמידה בלוחות הזמנים ובשל מגבלות שייתכנו בשעות ו/או חינוך ובתי ספר

מועדי ביצוע העבודות כאמור יהיה עליו לפעול גם ו/או רק בשעות מאוחרות ו/או בסופי שבוע ו/או 

ו/או בכל מועד אחר, הכל לפי הנחיות ו/או אי פעילות של המערכת החינוכית בתקופות פגרה 

מור הספק מוותר על כל טענה ביחס ליכולתו לעמוד בלוחות הזמנים בהם בהתאם לא. המנהל

 התחייב לעמוד על פי הצעתו. 
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 התמורה 13

מוסכם כי תמורת מילוי מדויק וקפדני של כל הוראות החוזה על ידי הספק מתחייבת החברה לשלם  13.1

וכן לפי   ' במכרז המצורף לחוזה זה כנספח ה  4את התמורה בהתאם להצעתו כמפורט בטופס  לספק  

וזאת כתמורה כוללת עבור כלל העבודות שהוא נדרש  תקופת ההתקשרות עליה החליטה החברה

 לבצע במסגרת הפרויקט.

אחוז מתוך החיסכון שבוצע בפועל בכל התמורה לה זכאי הספק על פי הסכם זה תחושב על יסוד  13.2

ברכיב, במכרז ובהצעת אתר ואתר שתחושב על האחוז שהציע בהצעתו ביחס לכל רכיב כמתואר 

 .המחיר

התמורה הינה סופית וקבועה, וכוללת את כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג  13.3

שהוא, הכרוכות בביצוע העבודות על פי תנאי המכרז בשלמות ומהווים כיסוי מלא לכל התחייבויות 

הספק, לרבות אספקת הטובין ו/או המתקנים ו/או  השירותים, הובלתם והתקנתם במקום עליו  

ו/או מי מטעמו, אביזרים, חומרים, חומרי עזר, כלי עבודה, מכשירים, כלי רכב,  המנהל יורה

ביטוחים, כוח אדם, רישוי והיתרים, הדרושים לשם ביצוע התחייבויות הספק מכוח המכרז ו/או 

 ההסכם. 

כן מובהר ומוצהר כי הספק לא יהיה זכאי לכל תוספת בגין הפרשי הצמדה למדד, מכל מין וסוג  13.4

 א. שהו

מוסכם כי הספק לקח בחשבון את כל הקשיים העלולים להיגרם בביצוע הפרויקט, וכי הוא לא  13.5

 יהיה זכאי לכל תוספת שהיא עבור כל קושי שיתעורר בביצוע הפרויקט. 

 

 תהגשת חשבונו  14

 חודשים, שיספרו החל המחודש הראשון בו העירייה תקבל חשבון מים בגין אתר בו  סופקו השירותים: 4-אחת ל

 יבוצע ההליך הבא:  

בוצעה התקנה בו  לחודש תגיש העירייה לספק את החיסכון בפועל בחשבון המים של כל מוסד    5עד ה   14.1

 .של מערכות לחסכון וניטור דליפות מים

להסכם ובכפוף  חשבונית מס "מקור" לתשלום, בהתאם להצעתו    לחברהלחודש יגיש הספק    10-עד ה 14.2

 .(. הספק יגיש מקור והעתק"חשבונית"ו/או הזמנה/הזמנות מאושרות כדין )להלן: 

 .המוסדות, החסכון בפועל והתשלום הנדרשהחשבון יכיל את פירוט  14.3

המנהל יבדוק את החשבונית המוגשת על ידי הספק ויאשרה בחתימתו, בחלקה או במלואה, לאחר  14.4

 בדיקת נכונות הפרטים המופיעים בה, שלמותה וכיוצא בזה, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.  

מובהר בזאת כי במקרה בו הפרטים המופיעים בחשבונית אינם נכונים ו/או מלאים ו/או מדויקים,  14.5

חלקם, רשאי המנהל שלא לאשרם ולהורות לספק לבצע את התיקונים ו/או ההשלמות במלואם או ב

הנדרשים לפי שיקול דעתו הבלעדי, והספק מתחייב לעשות כן באופן ובמועד אשר יידרש על ידי 

 המנהל.  

)ארבעים וחמישה( ימים מתום  45-לא יאוחר מ החברההתמורה תשולם לספק על ידי  יובהר כי, 14.6

 . לחברהא החשבון החודש שבו הומצ

 חשבונית שלא תתקבל עד המועד הקובע אצל המנהל תועבר לטיפול לתשלום בחודש שלאחר מכן. 14.7

- )ארבעה 14. עיכוב מעל החברהחשבונית לא מאושרת תעוכב עד לבירור ללא כל חבות נוספת מצד  14.8

 שר( ימי עבודה מחייב את הגורם המעכב להודיע על כך לספק ו/או למנהל בכתב.ע

עשר( ימים לא -)ארבעה   14אשר לא יעלה על    החברהסכם בין הצדדים כי איחור בתשלום מצד  כן מו 14.9

 יהווה הפרה של חוזה זה והספק לא יהיה זכאי לכל סעד כספי ו/או אחר בגין איחור כאמור.
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החברה תהיה רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה המוחלט להעביר את זכויותיה ו/או חובותיה על   14.10

החוזה לאחר ובלבד שמי שהועברו לו הזכויות והחובות כאמור, יישא בכל התחייבויות החברה פי 

 כלפי הספק על פי החוזה. 

 

 התקנת המערכות: 15

התקנת כלל המערכות, הציוד והאמצעים  תבוצע בהתאמה לחוק ולתקנות הרלוונטיות ובאישור  15.1

 בכתב ממהנדס מתקני תברואה וחשמל. 

 דרישות והמלצות היצרן וע"י מתקין מוסמך ומאושר.התקנה מכל סוג תבוצע לפי  15.2

כלל ההתקנות יבוצעו תוך הקפדה על שלמות המערכות הקיימות והמשך תפקודן הרציף וללא  15.3

 הפחתה באיכות תפקודן. 

 התקנות יבוצעו תוך שמירה והתאמה לרציפות הארקה חשמלית לפי הצורך  15.4

פעלה וטיפול מונע לכל מערכת ו/או ציוד בסיום כל התקנה יעביר הספק למזמין הוראות אחזקה, ה 15.5

 ו/או אביזר שיסופק.

 ברזים "חכמים"  15.6

התקנה אופן , לאיתור על ידי החברהתבוצע לאחר ביצוע סיור הברזים התקנת  15.6.1

 אופטימאלי למתן מענה מושלם לדרישות הפונקציונאליות מהמערכת.

ויתחבר למערכת הברז החכם יחליף את הברז הקיים )התקנה שולחנית או בקיר(  15.6.2

 אספקת המים הקיימת ולמערכת הניקוז הקיימת.

או עבודה אחרת הנדרשת  התאמה, ההתקנה כוללת כל חציבה, הטמנה, טיוח, צביעה 15.6.3

 .ע"י הספק לביצוע איכותי של התשתית

 . החברההתקנה, הפעלה ראשונית ובדיקת התאמת מערכת לדרישות  הספק יבצע 15.6.4

 ., שיירי אריזה וכו' ויוודא שאתר ההתקנה נקיהספק יסלק, בתום ההתקנה, כל פסולת 15.6.5

 .עבודת ההתקנה תתבצע ברצף עד להשלמתה ללא הפסקה 15.6.6

הברזים, כולל החיבור לנקודת   להתקנת  הנדרשים  הציוד והאביזרים    כלספק את  הספק י 15.6.7

 .המים הקיימת וצנרת הניקוז הקיימת

 . המנהל מטעם החברהיש לבצע ההתקנה רק לאחר קבלת אישור בכתב של   15.6.8

כל אביזרי ההתקנה המתכתיים יהיו מוגנים בפני חלודה באמצעות גילוון או לחליפין   15.6.9

 יסופקו אביזרים מנירוסטה וחומרים פלסטיים.

 

 ניאגרות "חכמות" 15.7

התקנה התקנת הניאגרות תבוצע לאחר ביצוע סיור על ידי החברה, לאיתור אופן  15.7.1

 אופטימאלי למתן מענה מושלם לדרישות הפונקציונאליות מהמערכת.

הניאגרה ה"חכמה" תחליף את הניאגרה הקיימת ותתחבר למערכת אספקת המים  15.7.2

 הקיימת ולמערכת הניקוז הקיימת.

כוללת כל חציבה, הטמנה, טיוח, צביעה, התאמה או עבודה אחרת  ע"י הספק ההתקנה 15.7.3

 הנדרשת לביצוע איכותי של התשתית.

 הספק יבצע התקנה, הפעלה ראשונית ובדיקת התאמת מערכת לדרישות החברה.  15.7.4

 .הספק יסלק, בתום ההתקנה, כל פסולת, שיירי אריזה וכו' ויוודא שאתר ההתקנה נקי 15.7.5

 .עד להשלמתה ללא הפסקהעבודת ההתקנה תתבצע ברצף  15.7.6

הספק יספק את כל האביזרים הנדרשים להתקנת הניאגרות, כולל החיבור לנקודת המים  15.7.7

 הקיימת וצנרת הניקוז הקיימת.

 יש לבצע ההתקנה רק לאחר קבלת אישור בכתב של המנהל מטעם החברה.   15.7.8
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או כל הציוד ואביזרי ההתקנה המתכתיים יהיו מוגנים בפני חלודה באמצעות גילוון  15.7.9

 לחליפין יסופקו אביזרים מנירוסטה וחומרים פלסטיים.

 

 

 מערכת לניטור דליפות מים  15.8

התקנת המערכת תבוצע לאחר ביצוע סיור על ידי החברה, לאיתור אופן התקנה  15.8.1

 אופטימאלי למתן מענה מושלם לדרישות הפונקציונאליות מהמערכת.

 המערכת תתחבר לתשתית המים הקיימת באתר. 15.8.2

)ככל   ובענפים השונים לניטור צריכת המים בברזים הראשייםוד ציהמערכת תכלול  15.8.3

, ומערכת באתר לפי דרישת העירייההניתן, תוך אבחנה בין מים סניטריים ומי השקייה(  

 . ניהול שתאפשר ניטור והתראה על דליפות מים

 , עבודות אינסטלציה התאמה, חציבה, הטמנה, טיוח, צביעהחפירה, ההתקנה כוללת כל  15.8.4

 או עבודה אחרת הנדרשת לביצוע איכותי של התשתית.

 הספק יבצע התקנה, הפעלה ראשונית ובדיקת התאמת מערכת לדרישות החברה.  15.8.5

 .הספק יסלק, בתום ההתקנה, כל פסולת, שיירי אריזה וכו' ויוודא שאתר ההתקנה נקי 15.8.6

 .עבודת ההתקנה תתבצע ברצף עד להשלמתה ללא הפסקה 15.8.7

 ם הנדרשים להתקנה, כולל החיבור לרשת המים הקיימת.הספק יספק את כל האביזרי 15.8.8

 יש לבצע ההתקנה רק לאחר קבלת אישור בכתב של המנהל מטעם החברה.   15.8.9

כל הציוד ואביזרי ההתקנה המתכתיים יהיו מוגנים בפני חלודה באמצעות גילוון או  15.8.10

 לחליפין יסופקו אביזרים מנירוסטה וחומרים פלסטיים.

ייה מותקנת מערכת לניטור וקריאה מרחוק של צריכת  מודגש כי בחלק מאתרי העיר 15.8.11

המים ולעירייה תהיה הזכות לעשות שימוש בנתונים שיתקבלו ממערכת זו לצורך חישוב 

צריכת המים בפועל. באתרים אלו העירייה תהיה רשאית שלא לדרוש ו/או לאשר התקנת 

 מערכת נוספת על ידי הקבלן.

 

 תשתיות 16

 תשתית ושירותי התקשורת 16.1

יהיה אחראי לאספקה, התקנה, הפעלה ותחזוקה של תשתית התקשורת  הספק 16.1.1

, וניטור דליפות מיםהנדרשת להבטחת פעולה רציפה ותקינה של מערכת ניהול 

ובכלל זאת תשתית תקשורת סלולארית והתקשרות עם ספק תקשורת סלולארית 

,  ותשתית פיזית )סיבים אופטיים, ארונות תקשורת, מתגים ואחרים( ככל שנדרש

 וזאת על אחריותו ועל חשבונו.  

ניהול תשתית התקשרות תאפשר מענה מלא לדרישות העירייה בנושא מערכת  16.1.2

של  העירונילמרכז הבקרה  בכל אתר בו תמומש, כולל קישור וניטור דליפות מים

 החברה. המערכת באתר שיוגדר על ידי 

 

 תשתית החשמל  16.2

 תמומש ע״י הספק. , ככל שתדרש,תשתית החשמל הנדרשת למערכת 16.2.1

 

 תקנים  17

משרד הבינוי  המערכת שתסופק תעמוד בכל תקן ישים למערכות מסוגה, ובכלל זאת תקני 17.1

הוראות למתקני תברואה ותקנות משרד המשפטים , משרד התקשורת, חוק החשמל והשיכון,
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 ו/או וכל החוקים והתקנים הרלוונטיים לביצוע עבודות קבלניותהתכנון והבנייה )תברואה(,  –

 . החברה ו/או העירייהשל על פי דין ו/או  בכל תקן/הגדרה 

הספק מתחייב כי כל תקנה, ו/או תחיקה שתשונה או תתוסף תיושם על ידו במערכת בתוך פרק  17.2

 . החברה  על ידיהזמן שיוגדר 

יבוצעו בהתאם לחוק החשמל  , ככל שיבוצעו,על ידי הספקכל עבודות החשמל אשר יבוצעו  17.3

 אי מוסמך.חשמל ל ידיויאושרו ע

 1205, ת"י 5452כלל המוצרים שיסופקו יהיו מאושרים לכל התקנים הרלוונטיים לרבות ת"י  17.4

 הוראות מכ"ר ותקני בטיחות אש.

 

 רשיונות ואישורים  18

הספק יהיה אחראי לרכוש ולתחזק את כל האישורים הנדרשים על פי חוק לצורך התקנת  18.1

 לשימוש בתחנות העבודה והשרתים במערכת.והפעלת המערכת וכן את כל רשיונות התוכנה 

הספק מצהיר כי יש לו זכויות בעלות או שימוש בכל מוצרי התוכנה אשר יותקנו במערכות  18.2

עבור החברה. עוד מצהיר הספק כי זכויותיו אלו נקיות מכל זכות של צד שלישי כלשהו. אם 

 הדרישות מהמערכות.  במערכות משולב מוצר של צד ג', הספק יוודא שהמוצר המשני עומד בכל

 

 לרבות מוסדות חינוך עבודה במבני הציבור 19

הספק יפעל לפי הוראות ו/או הנחיות המנהל ביחס לאתרי ביצוע העבודות לרבות המועדים לביצוע   19.1

 העבודות ו/או אופן התקנת המערכות לפי העניין. 

לבצע את העבודות לפני תחילת ביצוע הפרויקט יבדוק הספק את המבנים והמקומות שבהם עליו  19.2

על מנת שהן יבוצעו בדרך הטובה והיעילה ביותר, והספק לא יעלה טענה לגבי חוסר התאמה בין 

התכנון ובין המצב בשטח. על הספק לתאם את ביצוע העבודות באופן שלא ייפגעו מערכות ותשתיות 

 "(.המערכות הקיימותקיימות )להלן: "

האמצעים הדרושים למנוע פגיעה כלשהי בתקינות המערכות הספק ינקוט על חשבונו את כל  19.3

הקיימות. כל פגיעה, אם תהיה, אשר לא אושרה על ידי המנהל מראש ובכתב, תתוקן על ידי הספק 

על חשבונו לשביעות רצון החברה, מלבד אם החברה הודיע לספק בכתב מראש כי הוא פטור 

 מלתקנה והחברה אישרה זאת מראש ובכתב.

יב שלא לגרום כל הפרעה למהלך העבודה הסדיר במבנים בהם מותקנות המערכות הספק מתחי 19.4

והכל תוך תיאום  ולתאם את ביצוע העבודות מטעמו באופן שההפרעה תהיה קטנה ככל האפשר

 מראש עם המנהל ובאישורו.

מודגש כי ככל שיידרש ביצוע עבודות מעבר לשעות העבודה הרגילות לא יהיה הספק זכאי לכל 

 נוספת ולא יהיו לו כל טענות בקשר לכך. תמורה

הספק מתחייב לדאוג לכך שכל מי שיעבוד מטעמו ימלא אחר נוהלי העבודה במקום ויקפיד על  19.5

שמירת ההוראות בדבר ביטחון, בטיחות ואבטחה הקיימים והנדרשים על ידי החברה וכן כל הוראה 

 אחרת בדבר סדרי העבודה כפי שמסר המנהל לספק.

חראי לשלמות מבנים ומתקנים קיימים באתר ביצוע העבודות ויתקן מיד ועל חשבונו הספק יהיה א 19.6

כל נזק שיגרם להם כתוצאה מביצוע העבודה. הספק ינקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות כדי 

במבנים, במתקנים ובתכולתם וישא באחריות מלאה לכל נזק או  ,למנוע נזק או פגיעה באנשים

  .פגיעה כאמור

העבודה מבוצעת בתוך או בחיבור ובסמוך למבנה קיים אשר נמשכת בו  -מבנה קייםעבודה ב 19.7

הפעילות השגרתית והשוטפת יהיה על הספק לתאם מראש עם המנהל מטעם החברה כל עבודה 

לפני ביצועה ולקבל את הנחיותיו באשר לצורת העבודה ומועדיה על מנת שלא לגרום להפרעות 

באופן מיוחד יקפיד הספק על תיאום מועדי הפסקה  .במבנהבפעילותם הרגילה של המשתמשים 
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כן נדרש הספק להקפיד הקפדה יתרה על   .ו/או המים והביוב ו/או ניתוק המבנה ממערכות החשמל

נקיטת כל אמצעי הבטיחות הנדרשים על מנת למנוע נזקים למתקנים ו/או למבנים הקיימים, 

 .לכל פגיעה כזו תכולתם והמשתמשים בהם, הספק ישא באחריות מלאה

הספק לא יעסיק ולא ישתף, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, אדם כלשהו בקשר לביצוע העבודות,  19.8

ולא יזמין או יאפשר לאדם מטעמו להיכנס לתחומי מוסדות החינוך במסגרת ביצוע העבודות, וזאת 

מבלי שהחזיק בידו לגבי אותו אדם אישור ממשטרת ישראל הנדרש לפי חוק למניעת העסקה של 

מבלי    , ומבלי שהעבירם מראש לידי נציג החברה.    2001מין במוסדות מסוימים, התשס"א  עברייני  

הספק מתחייב להקפיד לעמוד באופן מלא ומדויק בכל הנוגע לדרישות ביחס , לגרוע מהאמור

לעבודה במוסדות חינוך ובכלל זה מינוי מפקח בטיחות, סימונים והגנות, אישור משטרה בדבר 

 פרט עבירות מין.העדר עבר פלילי וב

העירייה ו/או החברה תהיה רשאית למנוע כניסת מי מעובדי הספר לאתר ביצוע העבודות על פי  19.9

 שיקול דעתן בפרט ביחס למוסדות חינוך.

 

 ביחס לביצוע העבודות: התחייבויות הספק .20

ביחס לאתרי ביצוע העבודות לרבות המועדים לביצוע   המנהלהספק יפעל לפי הוראות ו/או הנחיות  20.1

 העבודות ו/או אופן התקנת מתקנים לפי העניין. 

והמקומות שבהם עליו לבצע את העבודות על מנת  המתקנים ,המבנים, הספק יבקר ויבדוק את האתרים 20.2

ע העבודה  ע על ביצוי להכיר את תנאי העבודה, הגישה למקום, מצב התשתיות וכל התנאים שיש בהם להשפ

 . הספק לא יעלה טענה לגבי חוסר התאמה בין התכנון ובין המצב בשטח. המנהלומצריכים תיאום עם 

. על הספק המנהלשטח התארגנות הספק באתר העבודה יהיה אך ורק במקום שייקבע על ידי    -ארגון האתר 20.3

ויות המוסמכות לקבל מראש אישור מהמפקח למיקומם של המתקנים השונים ולדאוג לקבלת אישור הרש

 לפי הנדרש. 

על הספק לתאם את ביצוע העבודות באופן שלא ייפגעו רכוש ו/או מתקנים ו/או מערכות ו/או תשתיות  20.4

קיימות ולנקוט לצורך כך בכל האמצעים הדרושים. כל פגיעה, אם תהיה, אשר לא אושרה על ידי המפקח 

 חברה. מראש ובכתב, תתוקן על ידי הספק על חשבונו לשביעות רצון ה

עובדי ציבור ו/או ו/או  במהלך ביצוע העבודות תתנהל פעילות תושבים  ייתכן הספק מצהיר כי ידוע לו כי 20.5

והוא מתחייב לנקוט בכל  )על פי הנחיות למועדי ביצוע העבודות שיינתנו על ידי החברה( תלמידים 

 החברה. האמצעים הדרושים להבטחת פעילות שוטפת באתרים בהתאם לדרישות 

הספק מתחייב שלא לגרום כל הפרעה למהלך העבודה הסדיר באתרים בהם מבוצעות העבודות ולתאם  20.6

  המנהל את ביצוע העבודות מטעמו באופן שההפרעה תהיה קטנה ככל האפשר, והכול תוך תיאום מראש עם  

 ובאישורו.

ד על שמירת הספק מתחייב לדאוג לכך שכל מי שיעבוד מטעמו ימלא אחר נוהלי העבודה במקום ויקפי 20.7

ההוראות בדבר ביטחון, בטיחות ואבטחה הקיימים והנדרשים על ידי החברה וכן כל הוראה אחרת בדבר 

 לספק.  המנהלסדרי העבודה כפי שמסר 

על בני אדם ולהגנת הרכוש,   ו/או סימון לצורך הגנה גידור על הספק לפעול ככל הנדרש ולהתקין כל מתקן 20.8

נות משרד העבודה ומשרד החינוך )לפי הצורך(. בגמר העבודה הכל בהתאם לחוקי הבטיחות ולפי תק

 .יפורקו כל הנ"ל ע"י הספק וישארו בבעלות הספק

, הנ"ל  )וחשמל קיימות )באם יידרש לצורך התחברות , ביובניתוק מערכות מיםככל ויהיהי צורך בניתוק  20.9

 .המנהל מטעם החברה מראשיתואמו עם 

 

 אמצעי בטיחות וזהירות  .21
מבלי לפגוע בשאר הוראות החוזה, הספק מצהיר ומתחייב לפעול בביצוע התחייבויותיו נשוא הסכם  .21.1

 .כל דין/תקנה/הנחיית בטיחות רלוונטיתזה בהתאם ל



סבא ו/או  בכפרמים במבני ציבור  רניטוחיסכון ולאספקה והתקנה של מערכות  10 /2020מכרז מס' 
 ברשויות נוספות 

 

 

 44 

במידה ויידרש לכך, על הספק לדאוג להצבת סימני זהירות לביטחונם ונוחות של העוברים והשבים  .21.2

ת, ובכל מקום שיידרש על ידי המנהל, או שיהיה דרוש על פי דין או על פי  באתרי ביצוע העבודו

הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי. על הספק להגן על אתר ביצוע העבודות, המערכות שיותקנו, 

העובדים והציוד בכל אמצעי סביר ו/או כל אמצעי אחר שיידרש על ידי החברה או מי מטעמה כך 

 שלא יינזקו בכל נזק שהוא. 

משנה - הספק מקבל על עצמו את כל האחריות לכל תאונה, חבלה או נזק שיגרמו לעובדיו, קבלני .21.3

מטעמו ו/או כל אדם אחר מטעמו ולכל מי שהוא אחראי לגופו ו/או לרכושו וכן לצד שלישי כלשהו  

כתוצאה מביצוע התחייבויותיו לפי חוזה זה ו/או בקשר לכך. הספק משחרר את המזמינה וכל 

 כיס כאמור. -מטעמה מכל אחריות או חובה שהיא בקשר לכל תאונה, חבלה, נזק או חסרוןהפועלים  

 כל העובדים באתר יעברו הדרכת בטיחות לפני התחלת עבודתם באתר ויעבדו לפי כל כללי הבטיחות  .21.4

)לרבות שימוש בנעלי עבודה תקניות, כובע מגן וכל הנדרש לפי כללי הבטיחות בהתאם לנדרש 

 והגהות(. 

מכל אדם  המנהלהספק יסלק כל מפגע בטיחותי מיד עם גילויו, או עם קבלת הוראה מאת המפקח  .21.5

 .החברהאחר המוסמך לכך מטעם 

הספק ידווח על כל אירוע מסוכן, תאונה, או כמעט תאונה, באופן מיידי לממונה הבטיחות מטעמו,  .21.6

המשך או עצירת העבודה וכו'. ממונה ויפעל על פי הוראותיו בכל הקשור להנחיות בטיפול, תדרוך, 

 הבטיחות של הספק ידווח מיידית למפקח על כל אירוע תאונתי ויעביר לו דו"ח חקירת תאונה.

הספק ישמור בקפדנות על הוראות כל דין בנושא בטיחות בעבודה, בהתאם וככל הנדרש על פי דין,  .21.7

, ובתקנות הבטיחות 1970- תש"ללרבות ההוראות הקבועות בפקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[,  

בעבודה שפורסמו, או אשר יפורסמו מעת לעת, לרבות תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה(,  

, תקנות הבטיחות בעבודה )ביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות ותקני חשיפה  1988-תשמ"ח

דה )עזרה ראשונה , תקנות הבטיחות בעבו1983-תעסוקתיים לגורמים כימיים ופיזיקליים(, תשמ"ג

, תקנות הבניה, 1959-,צו הבטיחות בעבודה )פנקס כללי(, תש"ך1988-במקומות עבודה(, תשמ"ח

תקנות העגורנים, תקנות ציוד מגן אישי, עבודה על גגות שבירים, עבודה במקום מוקף, עבודה ברעש 

אחר מטעמו בדבר   משנה מטעמו וכן כל אדם-ועוד. כמו כן מתחייב הספק להדריך את עובדיו, קבלני

כל הסיכונים שבעבודתם, הכל בהתאם לדרישות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )מסירת מידע 

 . 1999-והדרכת עובדים(, תשנ"ט

למען הסר ספק, ההוצאות המתחייבות בגין מילוי החובות המפורטות בסעיף זה כלולות במחירי  .21.8

 אלו. הצעת הספק, ולא תינתן כל תמורה נפרדת בגין הוצאות 

 

 פגיעה בנוחות הציבור .22
הספק מתחייב כי, תוך כדי אספקת הטובין ו/או השירותים לא תהיה כל פגיעה או הפרעה שלא  .22.1

לצורך בפעילות הסדירה של אתרי ביצוע העבודות או בנוחות הציבור ולא תהיה כל הפרעה, שלא 

וההחזקה ברכוש לצורך, בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בדרך כלשהי, או בזכות השימוש 

 ציבורי כלשהו אלא אם התקבל אישור מראש ובכתב מאת המנהל.  

 

 האתרניקיון  .23
את עודפי החומרים והפסולת )כגון אריזות, חומרי עבודה  ביצוע העבודות מאתרהספק יסלק  .23.1

הן בסיום ביצוע העבודות והן במהלכן לצורך שמירה על ניקיון   וכיוצא בזה( ולא יותיר אחריו לכלוך

 וסדר באתר.

 

 בדיקות קבלה .24

 בדיקות סופיות .24.1

 במסגרת התהליך, ייבדקו כל המערכות שהותקנו ע"י הספק. .24.1.1
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הבדיקות ייעשו על פי נוהל וטופס בדיקה סופית אשר ייכתב על ידי הספק ויוגש   .24.1.2

 . מהצעתוכחלק בלתי נפרד 

 הספק מתחייב לעמידה בכל דרישות המפרט. .24.1.3

 אישור כל התקנה מותנה בעמידה בכל הבדיקות. .24.1.4

הבדיקות יכללו בדיקה ויזואלית, פונקציונאלית, חשמלית וכן כל בדיקה נוספת  .24.1.5

 ין לעמידה בדרישות המפרט.לפי דרישת המזמ

 .הבדיקה תבוצע לאחר ההתקנה  .24.1.6

ותימסר רשמית לחברה רק לאחר שאושרה   "מבצעית"המערכת, בכל אתר, תוכרז   .24.1.7

 על ידה. 

למערכת ויבוצע התשלום  ההפעלהרק לאחר קבלת אישור הקבלה תחל תקופת  .24.1.8

 . לספק

עבודות למען הסר ספק מובהר בזאת כי אם לאחר שהספק יצהיר כי סיים את כל ה .24.1.9

והמערכת ערוכה ומוכנה לבדיקות הקבלה, יסתבר שלא כך הדבר מאחר ויימצאו 

ליקויים וחוסר התאמה לדרישות המפרט )רג'קטים(, אזי יידרש הספק לבצע את 

 . על ידה בלבד כל התיקונים הנדרשים ע"פ הנחיות החברה ובמועדים הנדרשים

הקבלה מבדק חוזר עד לאחר גמר השלמת ביצוע התיקונים הנ"ל, תבצע וועדת  .24.1.10

 אשר יושלמו כל הדרישות באופן מלא.

למען הסר ספק מובהר בזאת בשנית כי לא יועבר תשלום לספק לפני מתן אישור  .24.1.11

 סופי למערכת גם אם תקופת התיקונים תימשך זמן רב.

השלמת כל הדרישות תהווה תנאי יסודי ובלתי מתפשר לביצוע התשלום לספק  .24.1.12

 . ההפעלהולתחילת תקופת 

 

 הרצת מערכת .24.2

 תקופת הרצת המערכת תחל לאחר אישור בדיקות הקבלה. .24.2.1

יכין תיק ״הרצה״ לבחינת פעולתה הרציפה והתקינה    מטעם הספק  מנהל הפרוייקט .24.2.2

 ימים.   14של המערכת לתקופה של מינימום 

 תתכן אפשרת להארכת תקופת ההרצה עד לשבועיים נוספים.  .24.2.3

למד את אופן תפקודה כמו תלהשתמש במערכת ו תחל החברהבמהלך תקופה זו  .24.2.4

 גם את מגבלותיה. 

בסיום תקופת ההרצה תפעל המערכת, על כל מרכיביה, באופן מלא ורציף, כמוגדר  .24.2.5

 במפרט זה.

 הדרכה והטמעה .24.3

שעות, לכל מנהלי המערכת, באתרים  2הספק יכין ויבצע,על חשבונו, הדרכה בת  .24.3.1

  של המערכת. העירוניובמרכז הבקרה 

קבע את תאשר  החברה י ביצוע ההדרכה ייקבעו ויתואמו ע"י נציגי מועד .24.3.2

 . הדרושים המשתתפים

מערכת ניהול יחד עם המערכת תיק הדרכה למשתמשי  לחברההספק יכין ויעביר  .24.3.3

)משתמש קצה, מנהל מערכת, משתמש במוקד העירוני(. הספק וניטור דליפות מים  

 תוכנה.יעדכן את תיק ההדרכה בכל שינוי חומרה או 

 בנוסף, יימסר קובץ חוברת ההדרכה )לאחר אישורה( ע"ג מדיה מגנטית. .24.3.4

עלויות ההדרכות יהיו מגולמות במחירי הפריטים ולא תשולם על כך לספק כל   .24.3.5

תמורה נוספת. למען הסר ספק מובהר בזאת כי הספק יישא בכל ההוצאות 

 הכרוכות בביצוע ההדרכה. 
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 פות מיםלמערכת ניהול וניטור דלי תיעוד טכני .25

, לא יאוחר לחברה( לכלל מרכיבי המערכת, שיועבר As Madeעוד, יכין הספק ״תיק תיעוד״ )  .25.1

ימים לאחר תום תקופת הרצת המערכת. הספק יעדכן את תיק התיעוד בכל שינוי תוכנה   30מ  

 או חומרה כמפורט להלן. 

 התיעוד יימסר בעותק מודפס ועל גבי מדיה מגנטית.  .25.2

 תיק מערכת יכלול: .25.3

 תיאור המערכת המסופקת. .25.3.1

 הוראות הפעלה.  .25.3.2

 פשוטות.הוראות אחזקה, בדיקה ואיתור תקלות  .25.3.3

 מפרטי יצרן מקוריים עבור ציוד סטנדרטי חדש שסופק. .25.3.4

 כתב אחריות על פי תנאי האחריות שבמפרט זה )לפחות(.  .25.3.5

25.3.6. SDK  .לכל פריטי הציוד 

 

 תחזוקה ושירות .26

מחשוב, ברזים, ניאגרות, הספק יבצע שירותי תמיכה ותחזוקה לציוד שיסופק על ידו ) .26.1

כולל התקנות ,תחזוקה מונעת, תחזוקת שבר,  (,לניטור דליפות מים תקשורת,  ואמצעי הקצה

 ניהול רשיונות, אבטחת מידע וגיבויים. 

בחומרה )שתסופק על ידו(  בציוד, באביזרי התקנה, בחיבורים, השירות יכלול תיקון תקלות  .26.2

ובתוכנה, ביצוע התקנות, תוכנות ומערכות הפעלה חדשות, השתלטות מרחוק ופתרון בעיות 

 במערכת.

דרישות מסמכי המכרז לרבות המפרט  לגרוע מהאמור לעיל הספק יידרש לעמוד בכללמבלי  .26.3

 הטכני. בכל מקרה של סתירה ההוראה המחמירה תגבר אלא כלל שתורה החברה אחרת. 

 

 איסור הסבה ושעבוד .27

הספק אינו רשאי להסב ו/או להמחות לאחר, לרבות לקבלן משנה שלו, את החוזה או כל חלק הימנו  .27.1

הוא רשאי להעביר, להמחות או למסור לאחר כל זכות מזכויותיו על פי החוזה, אלא וכן אין 

בהסכמת החברה מראש ובכתב. כמו כן אין הספק רשאי למסור לאחר את ביצוע העבודות, כולן או 

מקצתן, אלא בהסכמת החברה מראש ובכתב. החברה תהיה רשאית לסרב ליתן את הסכמתה 

נמק את החלטתה, או להסכים בתנאים שתמצא לנכון. כל הסבה כאמור מכל סיבה שהיא ומבלי ל

 ו/או המחאה שתבוצע שלא על פי האמור לעיל לא תחייב את החברה. 

ככל שהספק מעסיק גורם אחר מטעמו לצורך ביצוע חלק כלשהו של הפרויקט, אין ההסכמה  .27.2

אחריות מלאה האמורה פוטרת את הספק מאחריותו ומהתחייבויותיו על פי החוזה והספק יישא ב

 לכל מעשה ו/או מחדל של מי מטעמו כאמור.

 

  אחריות ושיפוי בנזיקין  .28

מוסכם בין הצדדים כי האחריות הבלעדית עבור הפרויקט תחול על הספק בלבד ולפיכך אישוריה  .28.1

של החברה לתוכניות ו/או למסמכים אחרים הקשורים בפרויקט ו/או אשר הוכנו על ידי הספק על 

ו את הספק מאחריותו המקצועית המלאה הנ"ל ואין בכך כדי להטיל על החברה  פי החוזה לא ישחרר

ו/או על מי מטעמה אחריות כלשהי לטיב ו/או לכשירות ו/או לאיכות העבודות ו/או התוכניות ו/או 

 מסמכים, כאמור.

הספק לבדו אחראי כלפי החברה לכל נזק גוף ו/או נזק רכוש ו/או אובדן ו/או הפסד העלולים להיגרם   .28.2

לחברה ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו ו/או לספק ו/או לעובדי הספק ו/או 
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ממעשה  ו/או לכל אובדן ו/או נזק כתוצאה  ו/או העבודות למי מטעמו בגין ו/או בקשר עם הפרויקט

ו/או מחדל ו/או טעות ו/או השמטה של הספק ו/או עובדיו ו/או כל מי מטעמו ו/או לכל אובדן או 

מהשירותים ו/או אחריות הנובעת מליקוי מהמערכות ו/או  נזק בקשר ו/או כתוצאה מהמוצרים ו/או  

 ו/או פגם במוצרים ו/או חוסר התאמתם לדרישות החברה ו/או חוסר התאמתם לתקנים הנדרשים 

 מהמוצרים. 

הספק לבדו אחראי כלפי החברה לאבדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותיאור הנמצא או שהובא  .28.3

על ידו ו/או על ידי מי מטעמו לצורך הפרויקט ו/או למערכות ו/או לציוד הנלווה לשירות עד לגמר 

בלת מבדקי הקבלה ואישורם על ידי החברה ומסירת המערכות לחברה ואישור החברה אודות ק

הנ"ל בכתב ולשביעות רצונה המלא, וכן בתקופת ההטמעה, ההדרכה, התחזוקה ומתן שירות נלווה,  

והוא פוטר את החברה ו/או עובדיה ו/או כל אדם בשירות החברה מכל אחריות לכל אבדן ו/או נזק 

 לציוד כאמור.

יב לשפותה הספק פוטר את החברה ואת הפועלים מטעמה מכל אחריות לגבי נזקים כאמור ומתחי .28.4

ו/או לפצותה ו/או את הפועלים מטעמה על כל סכום שתחויב לשלם עקב נזקים כאמור לרבות 

הוצאות משפטיות ואחרות בקשר לכך. החברה תודיע לספק על כל תביעה שתוגש נגדה כנ"ל 

 ותאפשר לו להתגונן מפניה ולהגן על החברה מפניה, על חשבונו של הספק.

מים אשר הספק זכאי להם מכוח החוזה ו/או מכל סיבה אחרת החברה רשאית לקזז מן התשלו .28.5

סכומים אשר נתבעים מהחברה על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם באחריותו של 

הספק כאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו לחברה מחמת מעשה או מחדל שהם באחריותו של 

 הספק כאמור לעיל.

יוצרים הוא יעשה את כל שביכולתו כדי להחליף על חשבונו את  אם ייקבע כי הספק מפר זכויות .28.6

התוכנה המפרה בתוכנה אחרת שאינה מפרה זכויות יוצרים, פטנטים, או זכות קניינית או כל זכות 

 אחרת, ואם אין כזאת, יפצה הספק את החברה על ידי זיכויה בסכום ששולם עבור התוכנה המפרה. 

 

 ביטוח  .29

מהתחייבויות ומאחריות הספק על פי הסכם זה ו/או על פי דין, הוראות הביטוח אשר מבלי לגרוע  .29.1

יחולו על הספק הן אלו המפורטות בנספח הביטוח המצורף להסכם זה כנספח ב' והמהווה חלק 

 בלתי נפרד הימנו.

 

 שמירת סודיות ואבטחת מידע .30

חייב לשמור בסוד ולא , הספק מתשבנספח ג' מבלי לגרוע מכתב ההתחייבות לשמירות סודיות  .30.1

במישרין, בעקיפין או בכל דרך שהיא, כל  להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל גורם,

מידע, ידיעה, סוד מסחרי, נתונים, חפץ, מסמך מכל סוג שהוא או כל דבר אחר שלפי טיבם אינם 

קב או בקשר לחוזה, "( שיגיעו לידי הספק, עובדיו או מי מטעמו עמידע סודי נכסי הכלל )להלן: "

בתוקף או בקשר עם ביצועו או בקשר עם החברה, וזאת במהלך ביצוע החוזה, לפניו או לאחר מכן 

 ללא אישור החברה מראש ובכתב. –

הספק מתחייב לחתום ולהחתים את עובדיו ואת כל מי שפועל בשמו או מטעמו לפני העסקתו  .30.2

 .שבנספח ג' ות בביצוע לפי החוזה, על כתב ההתחייבות לשמירת סודי

הספק מצהיר כי ידוע לו שמסירת מידע בניגוד לאמור לעיל, מהווה עבירה על חוק העונשין,  .30.3

 . 1977-התשל"ז 

הספק מתחייב כי לא יעסיק, בין במישרין ובין בעקיפין, עובדים בביצוע הפרויקט, וכי הוא לא יתיר  .30.4

פן רשמי מראש ובכתב על לגורם כלשהו לפעול מטעמו במסגרת החוזה, מבלי שהדבר יאושר באו

 ידי המוסמכים לכך בחברה. 
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מוסכם ומוצהר כי ההתחייבויות שבסעיף זה אינן מוגבלות בזמן ואף יעמדו בתוקפן אם מי  .30.5

 מהצדדים יבטל את החוזה מסיבה כלשהי. 

 

 קיזוז ועכבון .31

החוזה או על  החברה רשאי לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנה על פי החוזה, כל חוב המגיע לה על פי   .31.1

. הוראות סעיף זה אינן גורעות ו/או מהערבויות לביצוע החוזה פי חוזה אחר שבינה לבין הספק

מזכותה של החברה לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת ומזכויות אחרות של החברה המוקנות 

 לה בחוזה. 

לרבות במקום/במבנה/בדרך/בציוד לספק לא תהיה זכות עכבון על כל חומר הקשור לפרויקט,  .31.2

לרבות המסמכים שהכין עבור החברה, וכל מסמך כלשהו לרבות במערכות ו/או השירותים, וכן, 

 הקשור לביצוע הפרויקט, גם אם התקבל מהחברה או מצד שלישי כלשהו. 

 

 ויתור על סעדים מניעתיים   .32

נקוט נגד החברה או נגד כל אחד מטעמה, בכל הליך משפטי של צו מניעה, צו עשה ו/או הספק לא י .32.1

הליך הצהרתי שיש עמם פגיעה או הפרעה כלשהי בקידום ו/או בהמשך ביצוע העבודות. הסעדים 

היחידים להם יהא הספק זכאי כלפי החברה, אם בכלל, במסגרת הליכים משפטיים, יהיו סעדים 

 כספיים בלבד.

 עניינים   ניגוד .33

הספק מתחייב כי בעת מתן השירותים עבור החברה לא יפעל מתוך ניגוד עניינים ויימנע מכל תפקיד  .33.1

או עיסוק אחר היוצר או עלול ליצור מצב של ניגוד עניינים בין עבודתו עבור החברה לבין יתר 

 עיסוקיו. 

חשש לניגוד עניינים הספק מצהיר כי בהתקשרותו עם החברה לצורך מתן השירותים אין משום  .33.2

בין תפקידיו הקודמים לבין השירותים עבור החברה. ככל שיתעורר חשש לניגוד עניינים, הספק 

 מתחייב להודיע על כך באופן מיידי ליועץ המשפטי של החברה.

 

 ערבויות לביצוע החוזה .34

ערבות לביצוע,   כבטוחה לקיום התחייבות הספק על פי החוזה, ימציא הספק המעמד חתימת החוזה .34.1

 חמישה עשר אלףש"ח ) 15,000אוטונומית ובלתי מותנית, צמודה למדד המחירים לצרכן בסך של 

יום לאחריה. הערבות תהיה בנוסח  60  עודשקלים חדשים( שתהיה בתוקף במשך תקופת ההתקשרות ו

באחריות הספק לדאוג  מודגש כי (. "הביצוע"ערבות  )להלן:בנספח א'  כתב ערבות לביצוע המצורף

 יום לאחריה כנדרש לעיל.  60כי הערבות תהיה בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות ועוד 

כנספח א הערבות תהיה אוטונומית, בלתי מותנית וצמודה למדד המחירים לצרכן בנוסח המצורף  .34.2

 לחוזה. 

הביטוח ערבות הביצוע תהא מאת מוסד בנקאי או מאת חברת ביטוח בעלת רישיון לפעול בענף  .34.3

 והמורשית לתת ערבות.

אם הספק יפר את החוזה הפרה יסודית ו/או הפרה לא יסודית שלגביה נתנה החברה ארכה בכתב  .34.4

ואשר לא תוקנה בתקופת הארכה, תהיה החברה רשאית לחלט את ערבות הביצוע כולה או מקצתה, 

ה, וזאת כפיצוי מוסכם ללא צורך לפנות לערכאות, לבוררות או למו"מ משפטי כלשהו, לפי שיקול דעת

ומוערך מראש בגין הנזק מהפרת התחייבויות הספק, כפי שהצדדים צופים אותו במועד חתימת 

 החוזה ומבלי לגרוע מכל זאת או סעד המגיע לחברה על פי דין.  

היה והערבות תחולט על ידי החברה והחוזה לא יבוטל, ימציא הספק ערבות חדשה בתנאים זהים  .34.5

ימים מהיום בו קיבל הודעה שהערבות חולטה. כל סכום שיחולט יהפוך להיות   7ך  לערבות שחולטה תו

 קניינה של החברה. 
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מתן הערבות דלעיל אינו פוטר את הספק ממילוי כל חובותיו והתחייבויותיו כלפי החברה על פי  .34.6

רה החוזה, ואילו גבייתה ומימושה של הערבות כולה או חלקה על ידי החברה אינה גורעת מזכות החב

 לתבוע מהספק נזקים והפסדים נוספים וכן סעדים נוספים ואחרים על פי החוזה או על פי דין.  

 אין בגובה הערבות כדי לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הספק. .34.7

  כל ההוצאות הכרוכות במתן הערבות כמפורט לעיל יחולו על הספק. .34.8

מקורה בספק, לרבות תשלום גבוה להשלמת הוצאות שיגרמו לחברה, כתוצאה מהפסקת הפרויקט ש .34.9

הפרויקט מזה שהיה מגיע לספק אילו ביצע את יתרת הפרויקט, יחולו על הספק. החברה תהיה 

רשאית לקזז את הסכום האמור מכל תשלום לו זכאי הספק מהחברה, לחלט את הערבות ולחילופין  

 .לתבוע סכום זה מהספק

 ההתקשרותהפרות, ביטול החוזה וסיום  .35

לא עמד הספק בהתחייבויותיו על פי החוזה מכל סיבה, ולא תיקן את ההפרה בתוך פרק הזמן  .35.1

הנקוב בהתראה שתישלח בכתב מאת החברה, תהיה החברה רשאית לבטל מיד את 

ההתקשרות עם הספק ללא התראה נוספת, מבלי לגרוע מזכות החברה לקבל סעד או פיצוי 

דין. בוטלה ההתקשרות בין החברה לספק בנסיבות הנזכרות לעיל, כאמור בחוזה או על פי כל  

 לא תהיה לספק כל תביעה או דרישה כספית או אחרת כלפי החברה. 

הפר הספק את החוזה הפרה יסודית, תהיה החברה רשאית לבטל את ההתקשרות בהודעה  .35.2

בחוזה   לספק ללא כל התראה מראש וזאת בלי לגרוע מזכות החברה לסעד או לפיצוי כאמור

 או על פי כל דין. 

מבלי לגרוע מהאמור בחוזה מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית  .35.3

 של החוזה ויזכו את החברה בכל הסעדים והתרופות המוקנים לה על פי החוזה ועל פי כל דין: 

ו כולם או המפקח היתרה בספק ו/או במי מטעמו, כי העבודות ו/או השירותים המבוצעים על יד .35.3.1

מקצתם אינם לשביעות רצונו והספק לא נקט מיד עם קבלת התראה זו צעדים נאותים לשיפור 

 ביצוע העבודות ו/או מתן השירותים.

הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי הספק, כולם או  .35.3.2

 יום ממועד ביצועם. 30לחלוטין תוך חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו 

 מונה לנכסי הספק, כולם או חלקם, כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני או קבוע. .35.3.3

הספק, אם הוא חברה, קיבל החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה כנגדו בקשה לפירוק או שהוצא  .35.3.4

קם או שהספק פנה לנושיו נגדו צו פירוק או שהספק הגיע לפשרה או לסידור עם נושיו, כולם או חל

 למען יקבל אורכה או פשרה או למען הסדר איתם.

אם יתברר כי הצהרה כלשהי של הספק אינה נכונה או כי לא גילה לחברה לפני חתימת החוזה  .35.3.5

 עובדה שהיה בה כדי להשפיע על החלטתו לחתום על החוזה. 

 הוכח להנחת דעתה של החברה כי הספק הסתלק מביצוע החוזה. .35.3.6

ידי החברה הוכחות, להנחת דעתה, כי הספק או עובדיו או מי ממועסקיו נתן או הציע או כשיש ב .35.3.7

 קיבל שוחד, מענק, או טובת הנאה כלשהי בקשר לחוזה או ביצועו. 

נפתחה חקירה פלילית או ננקטו הליכים פלילים נגד הספק ו/או נגד מי מבעלי מניותיו ו/או מי  .35.3.8

 .ממפקחיו

שאין להעבירו על פי כתב ההתחייבות לשמירת  ע השייך לחברה,אם יימצא כי הספק העביר מיד .35.3.9

סודיות שבנספח ג' לגורם שלישי, בלי שקיבל מראש ובכתב את אישורם של הגורמים המוסמכים 

 לכך מטעם החברה.

מובהר בזאת כי אין במקרים המנויים לעיל כעילות ביטול החוזה בבחינת רשימה סגורה, וכי אין  .35.4

החוזה בכל מקרה של הפרה יסודית שלא  מזכותה של החברה לבטל את במנייתם בכדי לגרוע 

 . תוקנה על ידי הספק חרף התראה מפורשת בכתב או מכוח עילה אחרת על פי כל דין 
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מוסכם בזה כי אם תבוטל או תסתיים ההתקשרות בין הצדדים מכל סיבה שהיא הספק ידאג  .35.5

, שהצטבר אצלו ו/או אצל עובדיו רויקטכל המידע והנתונים בקשר עם הפלהעביר לידי החברה את  

 ימי עבודה מתום תקופת ההתקשרות. 7 -ו/או אצל ספקי המשנה, זאת לא יאוחר מ

 

 תנאים כלליים  .36

כל שינוי בנוסח החוזה צריך שיהיה בכתב על מנת שיהיה לו תוקף משפטי מחייב. כל טענה כי  .36.1

 ולא תתקבל כל ראיה בקשר לכך.הצדדים שינו את החוזה בהתנהגותם, לא תישמע, לא תובא 

 אם התגלתה סתירה בין תנאי מתנאי החוזה לבין תנאי המפרט הטכני, יהיו תנאי החוזה עדיפים.  .36.2

הסכמה מטעם צד מהצדדים לסטייה מתנאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו  .36.3

וזה במקרה מסוים ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר. לא השתמש צד בזכות הניתנת לו על פי הח

אין לראות בכך ויתור על אותה זכות באותו מקרה ו/או במקרה אחר דומה או שאינו דומה, ואין 

 להסיק מכך ויתור כלשהו על זכות כלשהי של אותו צד.

כתובות הצדדים לצרכי החוזה הן כנקוב בכותרת לחוזה, וכל הודעה שתשלח מצד למשנהו בדואר  .36.4

אם כן הודיע בכתב צד למשנהו על שינוי בה, תחשב כאילו הגיעה   רשום לפי הכתובות לעיל, אלא

ימים מעת מסירתה למשלוח בדואר בבית דואר, ובמקרה  5לתעודתה ולידיעת הצד הנשגר בתוך 

 של מסירה ביד או במשלוח בפקסימיליה, ביום  המסירה בפועל.  

מקומית היחידה , ולהם בלבד, תהיה סמכות השיפוט הבמחוז מרכזלבתי המשפט המוסמכים  .36.5

 והבלעדית לדיון בכל מחלוקת שתתעורר בקשר עם החוזה ו/או עם ביצוע הפרויקט.

והוראות חוק החוזים  1973- מוסכם כי על החוזה יחולו הוראות חוק החוזים )חלק כללי(, התשל"ג .36.6

 . 1970- )תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל"א

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:      

 

 ___________________    _____________________ 

 הספק            החברה            

 

 אישור רו"ח/עו"ד )לתאגיד בלבד(

 אני הח"מ ____________________ עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי חוזה נחתם על ידי: 

 בחתימתם.___________________וכי הם מוסמכים לחייב את הספק  -ו ___________________     

_______________                        _______________________   

 עו"ד/רו"ח               תאריך            
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 נספח א'  

 נוסח כתב ערבות ביצוע 

 

 

  בנק ___________________ בע"מ

 לכבוד
 החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ

 
 מס'___________בנקאית  ערבות הנדון:

 

  15,000"( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של  המבקשעל פי בקשת _______________ )להלן: "

"( להבטחת התחייבויות המבקש סכום הערבותשקלים חדשים( )להלן: " חמישה עשר אלףש"ח )הסכום במילים: 

 , ומילוי תנאיו.10 /2020' בקשר עם חוזה שביניכם לבין המבקש בעניין מכרז פומבי מס

 כפי שמתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.  סכום זה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן,

 זו, יהיו:   ערבות לעניין

 לחודש שלאחריו )או בסמוך למועד זה(. 15-מדד חודש ______ שהתפרסם ב –" מדד הבסיס"

 זו. ערבות קודם לקבלת דרישתכם על פיהמדד האחרון שפורסם  –" המדד הקובע"

" יחושבו כדלהלן: אם יתברר כי המדד הקובע עלה לעומת מדד הבסיס, יהיו הפרשי ההצמדה  הפרשי ההצמדה"

 הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד הקובע למדד הבסיס בסכום הערבות, מחולק במדד הבסיס.

את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות, ללא כל אם המדד הקובע יהא נמוך ממדד הבסיס נשלם לכם 

 הפרשי הצמדה. 

עם דרישתכם הראשונה  אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי ההצמדה 

מיום קבלת דרישתכם, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך  ימים 7תוך בכתב שתגיע אלינו, 

ו באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקש בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי כלשהו א

 לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקש באשר לחיוב כלשהו כלפיכם. 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן  

לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הנקוב לעיל בתוספת הפרשי  מתייחסת

 ההצמדה. 

 זו הנה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. ערבות

 זו תישאר בתוקפה עד ליום ______________ ועד בכלל.  ערבות

 דרישה שתגיע אלינו אחרי יום  ________________לא תענה.

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. ר יום ____________לאח

 זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.  ערבות

                                                                                                                                                                                     

 בכבוד רב,                                                                       

 בנק _____________בע"מ
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 נספח ב'  

 נספח ביטוח 

"המזמין" לצורכי מסמך זה הינו : "החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ וכן עיריית כפר סבא 
 ותאגידים עירוניים 

מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה או על פי כל דין, על הספק לערוך ולקיים, על חשבון  .1
הספק, למשך כל תקופת ההסכם, את הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם 

, לפי "אישור עריכת הביטוח"ו  "ביטוחי הספק"והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן:    1כנספח בזה  
 ניין(, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל. הע

מוסכם כי ככל ולא מועסקים עובדים על ידי הספק,  ניתן יהיה למחוק סעיף ביטוח  -חבות מעבידים .א
 "חבות מעבידים" מתוך אישור הביטוח. 

על הספק לוודא כי חריג "רשלנות רבתי" יבוטל בכל ביטוחי הספק )אין באמור כדי   -נוסחי הפוליסות .ב
 רוע מזכויות המבטחים על פי הדין(. לג

ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין, על הספק להמציא לידי המזמין, לפני תחילת מתן השירותים  .2
וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא 

ק להמציא לידי המזמין אישור חתום בידי מבטח הספק. כמו כן, מיד בתום תקופת הביטוח, על הספ
עריכת ביטוח מעודכן, בגין חידוש תוקף ביטוחי הספק לתקופת ביטוח נוספת, ומדי תקופת ביטוח, 

 כל עוד הסכם זה בתוקף.  
בכל פעם שמבטח הספק יודיע למזמין, כי מי מביטוחי הספק עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו  .3

ת הביטוח, על הספק לערוך את אותו הביטוח מחדש שינוי לרעה, כאמור בסיפא לאישור עריכ
 ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור.

מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הספק הינם בבחינת דרישה מזערית, המוטלת   .4
לפי ההסכם ו/או על פי כל דין, ואין בה כדי על הספק, שאין בה כדי לגרוע מכל התחייבות של הספק 

לשחרר את הספק ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין, ולספק לא תהיה כל טענה כלפי 
 המזמין או מי מטעם המזמין, בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור. 

הספק כאמור   למזמין תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח, שיומצא על ידי .5
לעיל, ועל הספק לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה, שיידרשו על מנת להתאים את ביטוחי 

 הספק להתחייבויות הספק על פי הסכם זה.
מוצהר ומוסכם כי זכויות המזמין לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל, אינן מטילות   .6

בה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי הספק, טיבם, היקפם, על המזמין או על מי מטעם המזמין כל חו
ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא, המוטלת על הספק על פי הסכם זה 
או על פי כל דין, וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם נבדק  אישור 

 עריכת הביטוח ובין אם לאו.
הספק פוטר את המזמין ואת הבאים מטעם המזמין מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש או ציוד  .7

כלשהו )לרבות כלי רכב וצמ"ה(, המובא על ידי הספק או מי מטעם הספק לחצרי המזמין ו/או המשמש 
לצורך מתן השירותים ולא תהיה לספק כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל בגין אובדן 

 או נזק כאמור, ובלבד שהפטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון. /ו
בנוסף, על הספק לערוך את הביטוחים הבאים, בעצמו או באמצעות הבאים מטעמו: ביטוח חובה  .8

כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב, ביטוח אחריות בגין רכוש של צד שלישי 
₪ בגין נזק אחד, ביטוח "מקיף" לכלי הרכב וביטוח במתכונת   400,000ב עד לסך  עקב השימוש בכלי רכ

 "כל הסיכונים" לעניין ציוד מכני הנדסי.
על אף האמור לעיל, לספק הזכות, שלא לערוך את ביטוחי הרכוש )למעט ביטוח אחריות צד שלישי( 

לעיל יחול, כאילו נערכו   6המפורטים בסעיף זה, במלואם או בחלקם, אך הפטור המפורט בסעיף 
 הביטוחים האמורים במלואם. 

בר ויתור המבטח על זכות  בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך על ידי הספק, ייכלל סעיף בד .9
התחלוף כלפי המזמין וכלפי הבאים מטעם המזמין; הוויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת  

 אדם שגרם לנזק בזדון. 
מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים או חלק  .10

הספק לדאוג כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח   מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם הספק, על
 נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עמם.  

מובהר בזאת, כי על הספק מוטלת האחריות כלפי המזמין ביחס לשירותים במלואם, לרבות שירותים 
 .שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני משנה

על אף האמור לעיל, אי   הווה הפרה של ההסכם.נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מ .11
ימים ממועד בקשת    10המצאת אישור עריכת הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית, אלא אם חלפו  

 המזמין מאת הספק בכתב, להמצאת אישור עריכת הביטוח כאמור.
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 אישור עריכת הביטוח -1נספח ב

 (DD/MM/YYYYתאריך הנפקת האישור) אישור קיום ביטוחים 

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה  
אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים  

 הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. בפוליסת 
 מעמד מבקש האישור אופי העסקה  מבוטחה מבקש האישור

שם: החברה הכלכלית 
לפיתוח כפר סבא בע"מ 
ו/או  עיריית כפר סבא 

 ו/או  תאגידים עירוניים  
  

   שם

 נדל"ן ☒

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☒

אספקה אחר: ☒
והתקנה של 

מערכות לחיסכון 
וניטור דליפות מים  
במבני ציבור  בכפר 

 סבא 
 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 ______אחר: ☒

 ______________ח.פ.
 

  ת.ז./ח.פ.

  11רח'  התע"ש  מען: 
  כפר סבא 

   מען:
 

 

 כיסויים

 סוג הביטוח 
 

חלוקה לפי גבולות  
אחריות או סכומי  

 ביטוח

מספר 
 הפוליסה 

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה 

תאריך 
 תחילה 

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ סכום  
 ביטוח

כיסויים נוספים 
בתוקף וביטול 

 חריגים  
יש לציין קוד כיסוי 

   Xבהתאם לנספח 

 מטבע  סכום 

 רכוש 
 

      ₪  

       
       
       

|)אחריות   302 ₪  2,000,000     צד ג'
 צולבת( 

 

  
321 322  

 328 
307 329 

  
315  

   

אחריות 
 מעבידים

    20,000,000  ₪  
319 
328 

אחריות 
 המוצר

      ₪  

אחריות 
 מקצועית

      ₪   
  
  
  
  
   

        אחר
)בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת  פירוט השירותים 

 (*: ג'בנספח 
 מערכות בקרה ושליטה -049

 ביטול/שינוי הפוליסה  
לאחר משלוח הודעה   יום 30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 

 למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
 

 חתימת האישור
 המבטח:
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 נספח ג'  

 כתב התחייבות לשמירת סודיות
 

אני, החתום  מטה, ______________, ת.ז. _______________, מתחייב בזאת בשם 

"( החברה)להלן: ""( כלפי החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ הספק______________ )להלן: "

 כדלקמן:

לשמור בסוד, ולא להעביר בכל דרך שהיא, ולא להעניק בתמורה או שלא בתמורה, ולא להודיע,  .1
למסור, לפרסם, לגלות, להעתיק, או להשתמש, שלא בקשר לחוזה לאספקה, התקנה ושירות למערכת 

למעט החברה, עובדיה ומי "(, או להביא לידיעת כל אדם, החוזהניהול ובקרת חניונים )להלן: "
מטעמה, עובדיי ו/או מי מטעמי אשר מושא סעיף זה דרוש להם לצורך ביצוע החוזה, כל ידיעה, מידע, 
נתון, מסמך וכל חומר אחר שיגיע אלי ו/או אל המועסקים על ידי, בכתב ו/או בעל פה ו/או באופן 

ם, במהלך ביצוע החוזה, או מתוקף חזותי ו/או במדיה מגנטית ו/או בכל דרך אחרת, במלואם או בחלק
 "(.המידע הסודיביצוע החוזה, וכל זאת במהלך תקופת החוזה, לפני תחילתה ולאחריה )להלן: "

שלא לשמור ברשותי או ברשות מי מטעמי תיעוד של המידע הסודי, אלא אם אקבל לכך את אישור  .2
דרישה מאת החברה לעשות החברה בכתב, ולהחזיר לחברה, בתום תקופת החוזה, או מיד עם קבלת 

 כן, לפי המוקדם, כל תיעוד של המידע הסודי שהתקבל על ידי או על ידי המועסקים על ידי.

להגביל את הגישה למידע הסודי אך ורק למועסקים מטעמי בביצוע החוזה. לשמור בהקפדה את  .3
ו הגעתו לידי המידע הסודי ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הסבירים הנדרשים לשם מניעת אובדנו ו/א

אחר. להיות אחראי ולוודא כי כל המועסקים מטעמי בביצוע החוזה ישמרו על סודיות, ולא יעבירו 
בכל דרך שהיא, ולא יעניקו בתמורה או שלא בתמורה, יודיעו, ימסרו, יפרסמו, יגלו, יעתיקו או 

יו ומי מטעמו, ישתמשו, שלא בקשר לביצוע החוזה, או יביאו לידיעת כל אדם, למעט החברה, עובד
עובדיי ו/או מי מטעמי אשר מושא סעיף זה דרוש להם  לצורך ביצוע החוזה, את המידע הסודי כולו 

 או חלק ממנו, ככל שיגיע אליהם.

שלא לפרסם בכל צורה שהיא כל מידע הנוגע לנתוני החברה הקשורים לחוזה או לענייניה האחרים  .4
 של החברה.

 זה לידיעת כל אחד מהמועסקים מטעמי בביצוע החוזה.להביא את תוכנו של כתב התחייבות  .5

לדאוג שכל המועסקים מטעמי בביצוע החוזה יתחייבו אישית לפעול על פי הוראות כתב התחייבות  .6
 זה באמצעות חתימה עליו.

אהיה אחראי לביצוע מלוא ההתחייבויות האמורות בכתב התחייבות זה על ידי כל אחד מהמועסקים  .7
, על פי הוראות הדין לגבי אחריות שילוחית. התחייבויותיי כאמור יחולו ויהיו מטעמי בביצוע החוזה

 בתוקף במהלך תקופת החוזה ולאחריה, ללא כל הגבלה בזמן.

 ההתחייבויות כאמור לא יחולו ביחס למידע: .8

שהינו נחלת הכלל או אשר יהפוך בזמן כלשהו לנחלת הכלל, שלא כתוצאה מהפרת כל התחייבות  .8.1
 מחויב כלפי החברה;אשר בה הנני 

שמסירתו תידרש בהתאם לדין ו/או לצו של רשות שיפוטית או רשות מוסמכת, ובלבד שאעדכן  .8.2
את החברה באופן מידי בדבר הדרישה למסירת המידע, אאפשר לה להתגונן כנגדה ואסייע לה 

 בכך כמידת האפשר.

ואני מתחייב שלא   1981-"אמבלי לגרוע מהאמור לעיל, ידועות לי הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ .9
למסור או לעשות שימוש בנתונים ובמידע שיגיעו אלי תוך כדי ביצוע החוזה, אלא בהתאם להוראות 

 החוק הנ"ל.

ידוע לי כי לא תהיה לי כל זכות במידע הסודי, למעט הזכות להשתמש בו לצורך ביצוע החוזה כמפורט  .10
תר האמצעים שבהם יועבר לרשותי המידע הסודי לעיל, וכי כל המסמכים ו/או המדיה המגנטית ו/או י

 הינם ויהיו בכל עת ולכל צורך ועניין בבעלות החברה בלבד.
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ידוע לי כי פרסום או גילוי של המידע הסודי או שימוש בו, בניגוד להוראות כתב התחייבות זה, עלול  .11
ית  ו/או  אזרחית.  לפגוע  בשמה הטוב של החברה ולהסב לה נזקים, ו/או להטיל עליה אחריות  פליל

לפיכך  אני  מתחייב  להודיע  לחברה בכתב,  מיד לאחר שהתגלה לי כי נעשה שימוש במידע הסודי 
ו/או כי נחשף מידע סודי בניגוד להוראות כתב התחייבות זה, לרבות מהו המידע הסודי שנחשף, זהות 

 הגורם או הגורמים שנחשפו למידע הסודי ומועד החשיפה.

תחייב לפצות את החברה בגין כל נזק או הוצאה שייגרמו לה, בין במישרין ובין בעקיפין, כמו כן אני מ .12
 ובכלל זה שכר טרחת עורך דין, עקב הפרת התחייבות מהתחייבויותיי כאמור בכתב התחייבות זה.

 

 ולראיה באתי על החתום, היום _______ לחודש ___________ בשנת ___________

 

 אישור עו"ד

הח"מ, ______________, עו"ד, מאשר בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני מר/גב' אני 

___________ / המוכר/ת לי באופן   __________________, אשר זיהיתיו/ה באמצעות ת.ז. מס'

אישי, וכי לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת ואמת בלבד וכי אם לא י/תעשה כן י/תהיה צפוי/ה 

 לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה לעיל וחתם/מה עליה בפני.

 

_________________                             _______________ 

 תאריך                                                      חתימה וחותמת   
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 מסמך ג' 

 מפרט טכני 
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 1נספח ג'
 ומאפייני המערכות הנדרשות תיאור השירות המבוקש

חלק בלתי נפרד  למען הסר ספקהמפורט בנספח זה מהווה התחייבות מטעם הספק כל מובהר כי 
 ממסמכי החוזה והמכרז לכל דבר ועניין

 

 תיאור התהליך העסקי )השירות המבוקש(: .1

 )מערכת ניהול וניטור דליפות(  תפעלעירייה אחרים, וומוסדות תותקן במוסדות חינוך ככלל, המערכת 

במוקד השליטה והבקרה העירוני, במחשבים שולחניים אצל מנהלי המערכת באתרים וביישומון 

Mobile אצל משתמשים מורשים לכך, שיוגדרו ע״י העירייה, כאשר הנתונים הרלוונטיים יועברו בזמן ,

העירייה תהיה רשאית להזמין, בכל אתר, התקנה של מרכיב  אמת גם למוקד וגם ליישומון המשתמש.

 חד או יותר ממרכיבי המערכת המפורטים להלן. א

 מרכיבי המערכת 1.1

 ברז "חכם"  1.1.1

 ברז משטח ו/או קיר, בהתאם לקיים בכל אתר. 1.1.1.1

 הפעלה בלחיצה.  1.1.1.2

מנגנון הפסקת פעולה )זרימת מים( לאחר זמן מוגדר )כפי שיוגדר ע"י העירייה( בכל  1.1.1.3

 אתר(.

 מובנה בתוך הברז מנגנון צמצום ספיקת המים 1.1.1.4

 אנטי ונדאלי. 1.1.1.5

 אם לשימוש ע"י ילדים בכל הגילאים מות 1.1.1.6

 ק"ג.  3כח הפעלנ עד  1.1.1.7

 ניאגרה "חכמה"  1.1.2

 "Direct Flush"בשיטת  1.1.2.1

 עמוד או "דמוי" ניאגרה.  1.1.2.2

 המים בכל הפעלה. בכמות מנגנון המאפשר שליטה  1.1.2.3

 מערכת לניהול וניטור דליפות מים 1.1.3

מ )ככל הניתן באבחנה בין , כולל קר"הכוללת במוסדצריכת המים רציף של ניטור  1.1.3.1

 מים סניטריים ומים להשקייה(.

 "חוקים" במערכת )היקפי צריכה כוללת, זמני צריכה(. אפשרות להגדרת   1.1.3.2

 התראה על חריגים )דליפות או שימוש חורג( במוקד העירוני וביישומון.  1.1.3.3

 מרחוק של ברז המים הראשי. פתיחה/ אפשרות לסגירה 1.1.3.4

 מערכת ניהול, שליטה ובקרה.  1.1.3.5

 .ואחרות(התראה על תקלות במערכת )תקשורת  1.1.3.6

 דו״חות מערכת: 1.1.3.7

דו״חות מובנים, על כלל הנתונים הנאגרים במערכת, על  1.1.3.7.1.1

פי הגדרת העירייה, בכל חתך. העירייה תהיה רשאית 

 לדרוש מהספק להגדיר דו״חות על פי צרכיה בכל עת. 

 (. צריכת מים, חריגיםמאפייני שימוש ) 1.1.3.7.1.2

מאפייני שימוש )יומי/שבועי/חודשי/שנתי/טווח  1.1.3.7.1.3

 תאריכים(.

 תקלות במערכת.דו"ח  1.1.3.7.1.4

 כלל הנתונים הנאגרים במערכת.אחזור  1.1.3.8
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הנגשת המידע לאתר האינטרנט של החברה ו/או העירייה ולכל גורם אחר על פי דרישות 

 החברה 

 פירוט המערכות, תתי המערכות והשירותים נשוא מכרז זה  .2

 הספק יספק ויתקין, על חשבונו, את המערכות, התוכנות והשירותים להלן:  2.1

 

 כמות לשלב ההפעלה כמות לשלב הבחינה תיאור מס׳ 

כנדרש למימוש המענה בכל  )בהתאם לאתר הפיילוט( XX ברזים "חכמים"  1

 אתר

כנדרש למימוש המענה בכל  ללא  ניאגרות "חכמות"  2

 אתר

בכל כנדרש למימוש המענה  1 מערכת לניטור דליפות 3

)ברז מים סניטריים ראשי  אתר

ו/או צנרת  וברז השקייה ראשי

 ( ענפית

יישומון משתמש לטלפון נייד,  3

 מנהל מערכת

 על פי צורך  על פי צורך 

 ללא  1 עמדת שליטה מרכזית 4

  65מסך ייעודי '' 5

במוקד   Professionalמסדרת

 העירוני 

 ללא  1

 1 1 מערכת ניהול מרכזית 6

 במפרט זה 6כמוגדר בפרק  ללא  ממשקים 7

רשיונות לתחנות  8

 עבודה/טלפונים ניידים 

 לכלל מרכיבי המערכת לכלל מרכיבי המערכת

שירותי תמיכה ותחזוקה לכלל  9

 מרכיבי המערכת

המוגדר   SLAבהתאם ל 

במפרט זה ובפרק  9בפרק 

 התחזוקה, במפרט זה

המוגדר בפרק   SLAבהתאם ל 

התחזוקה,  במפרט זה ובפרק 9

 במפרט זה

 בכל אתר 1 מערכת שליטה לעמדה מקומית 10

יישומון משתמש לטלפון נייד,  11

 משתמש קצה

ככל שיידרש לביצוע תהליך 

 הבחינה 

שיוגדרו  לכל משתמשי הקצה 

 בעירייה 

 כנדרש למימוש המענה  כנדרש למימוש המענה  מערכת הרשאות 12

 

 

 הגדרות כלליות .3

 מרכיבי הדרישההגדרות כלליות של 

 תיאור הגדרה

 ברז לחיצה/אוטומאטי המאפשר חסכון בצריכת המים ברז "חכם" 

הכוללת מנגנון הפעלה וחיבור לצנרת אספקת  Direct Flushניאגרה בשיטת  ניאגרה "חכמה" 

 המים וצנרת הביוב 

מערכת לניהול וניטור 

 דליפות מים

)תוך אבחנה בין מים להשקיה ומים  מערכת לניטור צריכת המים באתר

ניטור "חריגים" בצריכת המים והעברת התראות לגורמים  סניטריים(,

 , כולל קר"מ הרלוונטיים שיוגדרו ע"י העירייה
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 קריאה מרחוק של מונה המים קר"מ

, 2017-2019השנים   במהלךבממוצע, , אתר בכל, החודשית המים צריכת "צריכת ייחוס" 

בניכוי ״חריגים״ )כגון תקופות שיפוצים ו/או דליפות משמעותיות(. לצורך 

ה״פיילוט״, צריכת הייחוס תחושב כצריכה בביה״ס אחר, שיוגדר ע״י 

 העירייה, בעל מאפיינים דומים 

 צריכת בברזים הראשיים באתר  מונים למדידת  ניטור צריכת מים

ברזי המים )כיורי שירותים ומטבח, כיורי שירות( ו/או החלפת כל  החלפת כל  התקנה מלאה

 הניאגרות 

 אלחוטית / סלולארית / קווית )עפ"י הפיתרון  המוצע ע"י המציע(  תקשורת

יישומון משתמש מנהל 

מערכת בטלפון 

( ו/או Android, IOSנייד)

 מחשב שולחני 

 המשתמש יישומון שיותקן ויאפשר ביצוע כלל הפעולות בהתאם להרשאת

היישומון יהיה בעל ממשק משתמש מתקדם, נוח וידידותי, בשפה העברית  

 ויאפשר נגישות נוחה לנתונים 

 תחנת עבודה שתכלול:  עמדת שליטה מרכזית

 מחשב אישי שולחני בהתאם לדרישות התוכנה של המערכת המוצעת •

 מקלדת ועכבר אלחוטי. 24מסך שולחני בגודל '' •

ו   Windowsכל החומרות יסופקו עם כל רישיונות ההפעלה הנדרשים לרבות 

Microsoft office   

מסך ייעודי לתצוגה רחבה  

באתר שיוגדר על ידי 

 העירייה 

 וכולל מתקן לתלייה על קיר 24/7המיועד לתצוגה   Pro ”65מסך 

מערכת ניהול מרכזית 

מערכת ניהול שתשרת את 

 וניטור דליפות מים

מערכת ניהול, שליטה ובקרה בכלל מרכיבי המערכת, שתאפשר צפיה 

בנתונים, הפקת דו״חות, ממשקים לכלל מרכיבי המערכת ולמערכות נוספות 

 כמוגדר במפרט זה

 מערכת הניהול תהיה בעלת ממשק מתקדם וידידותי, בשפה עברית.

המערכת תאפשר תצוגה גראפית מלאה בזמן אמת בכל האתרים בהם 

או בדו״ח שיוגדר בזמן אמת ו״יוזמן״ ע״י  תמומש מערכת ה ניהול והבקרה

 משתמש המערכת.

המערכת תאפשר שינוי בפרמטרים עיקריים במערכת )מאפייני ההפעלה 

 ועוד( 

( Off Line( או בזמן אחר )Real Timeממשקים טכנולוגיים בזמן אמת ) • ממשקים

ות אחרות שברשות בין מרכיבי המערכת השונים ובין המערכת למערכ

 העירייה. 

ממשק יכול שיהיה ע״י ״יצוא״ הנתונים מהמערכת בתבנית שתוגדר ע״י   •

 או אחר(  Excellהעירייה )כגון 

״שיתוף״ קבצים ברשת האינטרנט או הקניית גישה ישירה בפרוטוקול  •

 ״פתוח״ לשרת המערכת. 
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 ממשק למערכת "עיר חכמה", ככל שתמומש ע"י העירייה  •

 לשרת המערכת. APIלצורך כך יספק המציע את ה 

עבור כל מערכת צד ג' אשר תידרש ע"י העירייה,  SDK/ APIתחייבות למתן 

 בין אם קיימת ובין אם יישומים עתידיים שטרם הוגדרו. 

רשיונות לתחנות 

 ניידים עבודה/

כלל רשיונות החומרה והתוכנה הנדרשים, לכלל מרכיבי המערכת )כולל 

 תמש הקצה(, לצורך השימוש במערכתיישמון מש

(, ע״י מענה  08:00-17:00לכלל מרכיבי המערכת, בשעות העבודה המקובלות ) שירותי תמיכה 

לכל אורך מענה מידי לפתרון הבעיות  ןבחירום הספק יית טלפוני של המציע.

 . שעות היממה בכל ימי השנה לרבות בימי שישי, שבת, שבתון ו/או חג

, כולל החלפת  המוגדר במפרט זה SLAלכלל מרכיבי המערכת, עפ״י ה   תחזוקהשירותי 

 מסננים/גומיות וכל רכיב אחר בברזים ו/או בניאגרות ו/או במערכות הניטור

חומרה, תוכנה, שירותי ציוד, אחריות מלאה לכלל מרכיבי המערכת ) כולל  אחריות

 תקשורת ואחרים( לכל אורך תקופת ההפעלה 

יישומון משתמש קצה 

 ,Androidבטלפון נייד)

IOS ו/או מחשב שולחני ) 

יישומון שיותקן ויאפשר ביצוע כלל הפעולות בהתאם להרשאת המשתמש 

 ויציג את הפעולות המורשות לו 

היישומון יהיה בעל ממשק משתמש מתקדם, נוח וידידותי, בשפה העברית  

 ויאפשר נגישות נוחה לנתונים 

, בו תוקם עמדת באתר שיוגדר על ידי העירייה  הבקרה של המערכתמרכז  למערכתמרכז הבקרה 

 השליטה המרכזית והתצוגה הרחבה, ובו יותקן שרת המערכת. 

מערכות הניהול ינותבו כלל הנתונים הנאגרים במערכת מכל למרכז הבקרה 

 וניטור דליפות המים

ה/שינוי נתונים למשתמשי מערכת דינאמית שתאפשר הגדרת הרשאות צפי מערכת הרשאות

 המערכת ע״י מנהל המערכת בעירייה 

 
  

 אופן מימוש .4

 

 ככלל, מערכת לחסכון וניטור דליפות מים תותקן באחת או יותר מהתצורות להלן:

 

, לרבות מונה מים עם קריאת התקנה מלאה של "ברזים חכמים" ומערכות ניטור דליפות מים 4.1

 במוסד. מים רציפה,

, לרבות "ברזים חכמים", "ניאגרות חכמות" ומערכת ניטור דליפות מיםהתקנה מלאה של  4.2

 במוסד. מונה מים עם קריאת מים רציפה,

ככל שניתן, מערכת לניטור דליפות מים ומערכת לניטור צריכת המים יותקנו כך שתתאפשר  4.3

 אבחנה בין צריכת המים הסניטריים והמים להשקייה. 

 

 

 : שתסופק על ידי הספק הוראות ביחס למערכת התמיכה .5

 09:00-17:00ה׳ בין השעות  -הספק יפעיל מענה טלפוני לתמיכה במשתמשי המערכת בימים א׳ 5.1

במצבי חירום או במצבים בהם תהינה תקלות משמעותיות  .09:00-14:00ובימי ו׳ בין השעות 

ו/או  לכל אורך שעות היממה בכל ימי השנה לרבות בימי שישי, שבת, שבתון  ייתן הספק מענה

 ללא כל תוספת תשלום.  חג

 
 רשיונות ואישורים  .6
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הספק יהיה אחראי לרכוש ולתחזק את כל האישורים הנדרשים על פי חוק לצורך התקנת והפעלת 

 המערכת וכן את כל רשיונות התוכנה לשימוש בתחנות העבודה והשרתים במערכת.

 

 מהמערכת  דרישות .7

 אמינות 7.1

 המערכת.ללא נקודת כשל יחידנית בכלל  7.1.1

 

 תחזוקתיות 7.2

 מבוססת מוצרי מדף. 7.2.1

 יכולת תיקון תקלות בדרגי התחזוקה המקובלים )א׳, ב׳, ד׳(. 7.2.2

 

 גמישות 7.3

תהיה בעלת ארכיטקטורה ״פתוחה״ ותאפשר  ניהול וניטור הדליפות למערכת 7.3.1

גמישות מלאה לביצוע ממשקים נוספים למערכות מידע שמפעילה העירייה, לאתר 

 גורם אחר על פי דרישת העירייה.   האינטרנט של העירייה ולכל

כן תאפשר המערכת פיתוח והטמעה של מודולים נוספים, ככל שיידרש להתאמת  7.3.2

 פעולת המערכת לתפישת ההפעלה של העירייה. 

 

 מודולאריות 7.4

המערכת שתסופק תהיה מודולארית, כך שניתן יהיה להרחיבה, ו/או לצמצמה, בכל רכיב, בכל 

 העירייה. עת, על פי דרישות 

 

 יתירות 7.5

 יתירות מלאה לשרת הראשי במערכת.

 

 גיבויים  7.6

 הספק יקיים גיבוי רציף של כלל הנתונים הנאגרים במערכת.   7.6.1

כמו כן, נדרשת יכולת ל״הורדת״ הנתונים למדיה מגנטית, ע״י העירייה, במבנה  7.6.2

 סטנדרטי שיוגדר ע״י העירייה. 

 

 הקלטה ואחזור נתונים 7.7

 הנתונים הנאגרים במערכת.הקלטה מרכזית של בסיס  7.7.1

 יום.  30הקלטה של כלל המידע ש״יירכש״ ע״י המערכת לתקופה של  7.7.2

יכולת אחזור מיידית ומלאה של כלל המידע שייאגר, על פי מאפיינים מוגדרים   7.7.3

 מראש )אתר, זמן וכד׳(.

 

 הגנה בסייבר  7.8

כלל מרכיבי המערכת וכל מרכיב בה יהיו מוגנים בפני תקיפות סייבר בהתאם  7.8.1

 לתקנים שיוגדרו ע״י הגורמים הרגולטוריים הרלוונטיים מעת לעת. 

 

 ( UI/UXתפעול וממשקים ) 7.9

 המערכת תהיה פשוטה לתפעול עי המשתמש הסביר. 7.9.1
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הממשק יאפשר תמיכה מלאה בכלל הדרישות הפונקציונאליות שהוגדרו במפרט  7.9.2

 זה.

 ״חווית המשתמש״ תהיה נעימה ונוחה.  7.9.3

 הממשק כולו יהיה בשפה העברית. 7.9.4

 

 ניהול וניטור דליפות מים  ממשקי מערכת 7.10

 הספק יאפיין, יתכנן, יפתח, יתקין ויתחזק, על חשבונו, את ממשקי המערכת להלן: 

 

 מחשבים שולחניים אצל משתמשי הקצה.  7.10.1

 .IOS - ו  Androidיישומון ייעודי בטלפון הנייד של משתמש הקצה ל  7.10.2

 ע״י העירייה. (, ככל שתמומש כזו System of Systemsמערכת ״עיר חכמה״ ) 7.10.3

 אתר האינטרנט של העירייה. 7.10.4

 מערכות מידע נוספות שיוגדרו ע״י העירייה.  7.10.5

 

 

 שדרוגים טכנולוגיים  .8

 חומרה 8.1

ככל שיידרש להבטחת פעולה רציפה ותקינה, ירענן הספק את כל פריטי החומרה במערכת, 

ויחליפם בחדשים, ובכלל זאת יחידות קצה, בקרים, מחשבים, מסכים מקלדת עכבר ואחרים,  

ימי עסקים  5בהתאם למועד דרישת העיריה לא יאוחר מ  בגרסתם העדכנית, על חשבונו.

   .ממועד זה וללא כל תוספת תשלום

 

 תוכנה 8.2

הספק יעדכן בכל מרכיבי המערכת )יישומון משתמש בטלפון נייד, מערכת הניהול,  8.2.1

עלות נוספת שרת המערכת ואחרים(, מיידית, לפי בקשת העירייה וללא כל 

לעירייה, כל גרסא תפעולית ואחרת שתפותח בעתיד, בין אם ע״י הספק ובין אם 

ע״י ספק מערכת ההפעלה או הטכנולוגיה, לרבות אם הגרסא פותחה עבור רשות 

 מקומית  אחרת ו/או חברה עירונית אחרת, וזאת בתיאום ובאישור העירייה. 

בכתב ומראש, אילו שינויים  שינוי גרסא או חלק ממנה מחייב את הספק להודיע 8.2.2

נעשו בגרסא החדשה, להוציא דפי מידע שינחו את המשתמשים כיצד לנהוג או 

. וכן לבצע הדרכה הטמעה וליווי של המשתמשים ללא כל תוספת עלות לפעול

 התקנת גירסא חדשה מחייבת אישור העירייה בכתב ומראש.

 
 

 תצורת מערכת .9

 באחת או יותר מהתצורות להלן: מערכת ניהול וניטור דליפות מים הספק יפעיל את 

 . החברה ו/או העירייהשרת מרוחק, שיעמוד באתר הספק וישרת רק את  9.1

 (. Cloudענן ) 9.2

 
 

10. SLA 

 בהתאם לתנאים להלן:  החברההספק יפעל למתן השירות  10.1
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 מאפייני התקלה מס׳ 
משך הזמן לתיקון עד חזרה לפעולה 

 רציפה ותקינה

 שעות  2   נזילת מים משמעותית בברז 1

 שעות  72 תקלה רגילה בברז )פעולה לא תקינה( 2

 שעות  2  נזילת מים משמעותית בניאגרה 3

 שעות  72 תקלה רגילה בניאגרה )פעולה לא תקינה( 4

5 
ניהול וניטור תקלה משביתה במערכת 

 דליפות מים
 שעות  24

6 
תקלה משביתה ברכיב חומרה או תוכנה 

 במוקד העירוני
 שעות  24

 

חודשים,  6הספק יבצע שגרת ביקורות יזומה לכלל מרכיבי המערכת )אחזקה מונעת(, אחת ל  10.2

או בכל מועד אחר כנדרש להבטת פעולתה התקינה של  החברהשעות מפניית  48או בתוך 

 המערכת.

 טבלת פיצויים מוסכמים )מחירים אינם כוללים מע"מ(  10.3

 

 הערות יחידת מידה  תכולה #

1 
איחור של יותר משעה להגעה לקריאת שרות 

 . נזילהלתיקון 
 לכל שעת איחור  ₪  500

3 
איחור של יותר משעה להגעה לקריאת שרות 

 לתיקון תקלה רגילה. 
 לכל שעת איחור  ₪  500

4 
עמידה במועד  אותו קבעה העיריה  אי הגעה 

 בהקשר לאחד או יותר מסעיפי המכרז ואו החוזה
 לכל יום איחור  ₪  1,000

 לכל יום איחור  ₪  1,000 אי הגעה לביצוע טיפול תחזוקה. 5

 לכל יום איחור  ₪  500 אי הגשת דו"ח שרות תקופתי. 6

 לכל יום איחור  ₪  200 אי הגשת דו"ח תיקון תקלה. 7

8 
אי יכולת לתקן תקלה משביתה בשל מחסור בחלקי 

 חילוף זמינים אצל הקבלן. 
 יום איחור לכל  ₪  750

 לכל יום איחור  ₪  1,000 יום איחור אל מול הדרישה בלו"ז בביצוע פרויקט  9

 

  10.3  בסעיף  הכלולה  בטבלה  בהתאמה  וכן  לעיל  10.1  בסעיף  הכלולה  בטבלה  האמור  כי  ומובהר  מודגש 10.1

 ובתהאם בהמשך אלו טבלאות לעדכן רשאית תהיה והחברה סגורה רשימה מהווים אינם לעיל

 יהיו   לא  לספק.  הפיילוט  שלאחר  הביצוע  לשלב  ומעבר  השלמתו  בדבר  אישור  וטרם  הפיילוט  לתוצאות

 .לכך בקשר טענות כל
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 2נספח ג'
 נספח אתר ביצוע הפיילוט

 
 

לרבות בעניין יכולתה של החברה לשנות את אתר  בכפוף לאמור במסמכי המכרז והחוזה

 , להלן פרטי אתר הפיילוט:הפיילוט ו/או להוסיף אתר/ים

 

 ברזי מים 40 -כסה"כ כפר סבא אשר בו , 48הגליל , רח׳ בית ספר גורדון

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


