
 
 

מים האספקת  רשתב איכות המיםשל ניטור רציף ( בנוגע לRFIבקשה לקבלת מידע )

 ראש העיןב

 

ניטור ולביצוע  בנוגע לשיטות חברותתאגיד עין אפק בע"מ )להלן: "התאגיד"( מעוניין בקבלת מידע מאת 

 ברחבי העיר.צנרת לאספקת מים ב איכות מי שתיהרציף של 

מובהר בזאת, כי בקשה זו אינה מהווה מכרז או הזמנה להציע הצעות, כי אם פנייה מוקדמת לקבלת 

 .1993התשנ"ג,  -א' לתקנות חובת המכרזים 14מידע עפ"י הוראות תקנה 

 תיאור כללי של העבודות: .1
 

 צפוי להתבצע בראש העין. הפרויקט

 

לדיגום וניטור  תהתאגיד להתקין חמש נקודוהפרויקט יבוצע בשלבים שבשלב הראשון מעוניין 

 כל אזור לחץ(.ב 1רציף )נקודה 
 

צלח של והתקנת נקודות הניטור תבוצע בתדירות של נקודה אחד ברבעון ובכפוף לסיום מ

 נקודה קודמת.בנתונים של  ףרציושידור תקנה ה

 למענהדרישות טכניות מקדימות  .2

להגיש מענה לבקשה זו יתבקשו להציג טכנולוגיה אשר תעמוד בכל  ותאשר מעוניינ חברות

 הדרישות הבאות :

 למגע עם מי שתייה וזאת עבור כל הציוד  5452עמידה בתקנים ישראלים לרבות תקן   2.1

 והחומרים שיסופקו במסגרת העבודות.            
 

חומרים המוחדרים לצינור וצפויים לבוא במגע עם  אישורים של משרד הבריאות עבור .2.2

 שתיה.מי 

 בר. 10שיכולים להיווצר ברשת המים ברמה של  םעמידה בלחצי עבודה ולחצי הל .2.3            

ללא צורך בחיבור לרשת  ניטור רציף ואוטונומי יםמאפשרשוציוד תינתן עדיפות לשיטות  .2.4

 החשמל.

 הבאים: פרמטריםלתינתן עדיפות לשיטות וציוד שמאפשרים ניטור רציף ואוטונומי  .2.5

 כלור חופשי •

 כלור כללי •

 עכירות •

 מוליכות •

• pH  

• Redox 

 טמפרטורה •

 לחץ •



 
 

 פרטים נדרשים .3

 מתווה להביא בפני התאגיד מידע אשר יש בו כדי לסייע לתאגיד בגיבוש ותאשר מעוניינ חברות       

 להעביר את הפרטים הבאים : ותמתבקשהעבודות        

 פרטים על הגוף מגיש המידע. .3.1

 לעיל. 3ודות בדגש על עמידה בדרישות סעיף פירוט הטכנולוגיה לביצוע העב .3.2

 פירוט הידע, היכולת, הניסיון והמשאבים הרלוונטיים לעבודות שיש לגוף מגיש המידע.  .3.3

 מוצעת.אורך תקופת ביצוע העבודות בשיטה ה .3.4

 .עלות כוללת להתקנת נקודת הניטור .3.5

 .השכרת תוכנת ניהול וניתוח הנתונים\רכישתת יועלו .3.6

 .מצברים וכו'(\, החלפת סוללת)ביקורת שוטפת, כיול תתחזוקה שנתית כולל עלות .3.7

כל מידע נוסף רלוונטי, לרבות הצעות ופיתוחים חדשניים היכולים לבוא לידי ביטוי  .3.8

 .הפרויקטבמסגרת 

 

 המענה דרכי מסירת המידע .4

           לעיל מוזמן לעשות כן באמצעות  3כל אדם או גוף המעוניין לספק מידע כאמור בסעיף  .4.1

              18/02/2021וזאת עד ליום   info@einafek.co.ilהעברת המסמכים למייל שכתובתו: 

 .14:00בשעה  

התאגיד, לפי שיקול דעתו, יהא רשאי להזמין את מגישי המידע על מנת לקבל מידע    .4.2

בעל פה, בין בדרך של מצגת, ובין בדרך של שאלות ותשובות, והוא יהא רשאי לעשות 

או בנפרד. כן ישקול התאגיד ביצוע פגישות וראיונות  זאת עם מספר גופים צוותא חדא

 במשרדי הגוף מוסר המידע לשם התרשמות.

 

 כללי .5

מובהר ומודגש בזה, כי אין בתוכן הפניה ו/או במענים שיקבל או לא יקבל התאגיד כדי  .5.1

לחייבו בנושאים אלו או בכלל, ואם וככל שינוהל הליך מכרזי בעתיד, שומר לעצמו 

 להוסיף דרישות, תנאים ומידע והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי. הזכות אתהתאגיד 

 מבלי לגרוע מהאמור במסמך זה, התאגיד שומר על הזכות לפנות בשאלת הבהרה או  .5.2

בפנייה לקבלת כל מידע ו/או כל נתון למשיבים לפנייה זו, כולם או חלקם וכן לכל גורם            

 אחר. 



 
 

 

            זו כדי ליצור מחויבות ו/או בסיס להתקשרות מכל מין וסוג שהוא כלפי מי אין בפנייה  .5.3

מהמשיבים לה, ואין במענה לה כדי ליצור מחויבות כלשהי ו/או יתרון למשיבים לה מכל 

 מין וסוג, והתאגיד יהא רשאי לשקול צעדיו ולפעול על פי שיקול דעתו הבלעדי.

נה תחולנה על המשיב בלבד, ובשום מקרה לא יהיה ההוצאות הכרוכות בהגשת המע .5.4

המשיב זכאי להחזר ו/או לכל פיצוי ו/או שיפוי בגין הוצאות ו/או נזקים שיגרמו לו בקשר 

 למענה ו/או הכנת המענה והגשתו.

מפרט  כתיבתיהא רשאי לעשות כל שימוש במידע שיועבר לו, בין היתר לצורך  התאגיד . 5.5

ישמור על  התאגידכל טענות בגין זכויות יוצרים.  למשתתףיו או כל מסמך אחר ולא יה

ביקש זאת  שהואוזאת בתנאי  לתאגידולא יעבירו לאחר מחוץ  המשתתףמידע של 

 .במענהבכתב ובמפורש 

למייל בקשות להבהרות בהקשר להכנת המענה בנושאים טכניים יש להפנות בכתב  . 5.6

 . info@einafek.co.ilשכתובתו: 

 

 

 

 בברכה,                                                                          

 יאיר אברהם, עו"ד                                                                                                   

 מנכ"ל                                                                                                          


