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)קריאה  הקמה ותחזוקה של מערכות קר"מל – 2019/8פומבי מס' למכרז –כנס קבלנים סיכום 

 מרחוק וניהול מדי מים(
 

 משתתפים:
 רו"ח מלי בן ברוך, סמנכ"ל כספים

 ' אולגה פורטנוי, מהנדסת ראשית יובלים אשדודגאינ
 ומזכיר ועדת מכרזים יובלים אשדוד מנהל המחלקה המשפטית -תומר יהושעעו"ד 
 אלי זזמיר , מנהל מחלקת תכנוןאינג' 

 יובלים אשדוד רמ"ד מכרזים - אתי אקלה
 , יועץ מקצועי למכרזוינשטיןיוסי אינג' 
 יובלים אשדוד יועמ"ש משרד , נועם זלצרעו"ד 

 עפ"י רשימה –פוטנציאלייםקבלנים 
 

 סמנכ"לית כספים ,מנכ"ל התאגיד: תפוצה
 
 

 :תומר יהושע, מנהל מחלקה משפטית
 ,לכולם שלום
 .התאגיד מצד המשתתפים את מציג*** 
 . אצלי רשםילה הקבלנים המשתתפים בכנס לכל מזכיראני 

אתם  יכתבו בפרוטוקול. בנוסףכנס ינתן זמן לשאלות. כל השאלות בסוף האני מבקש להבהיר כי 
שאלות. התשובות ישלחו לכלל הבכתב, בזמנים הקצובים להליך שאלות לשלוח  מוזמנים

 המשתתפים בכנס.
 .בנושא המקצועימכרז ירחיב היועץ ל
 ולעמוד להכיר הזכיין הקבלן על. בלבד בדגשים מדובר. המכרז מהוראות דגשים לפניכם אסקור

 .המכרז הוראות בכל
 

  .השתתפות במכרזתנאי סף ל; א'למסמך  4סעיף כמפורט ב של המכרז,את תנאי הסף  *** מקריא

 מדי מים אחודים, יחידות קצה  – ככל שההצעה למרכיבים העיקריים של מע' קר"מ
מבוססת על ציוד, תוכנה  -)כהגדרתן במכרז זה(, מרכז בקרה / מערכת המידע 

וטכנולוגיה של יצרנים / ספקים אחרים, שאינם המציע לכשעצמו )להלן: "קבלנ)י( 
 בכל .6בטופס יש לצרף להצעה התחייבות של קבלנ)י( המשנה, בנוסח המצורף  –משנה"( 
 .הזכיין הקבלן של תהא הכוללת הבלעדית האחריות מקרה

 

 שיהיה בהיקף יו יהיה לעמוד בהצלחה בפיילוט הזכיין במכרז יבחר כ"זוכה על תנאי". על
ככל ששלב הפיילוט לא יצלח )בהתאם . 15, סעיף 1מדים כמתואר במסמך ג 2,000של 

והקבלן יפרק את שום תמורה לקבלן תשולם , לא לשיקול דעתו הבלעדי של התאגיד(
המדים שהותקנו במסגרת הפיילוט על חשבונו. התאגיד יהיה רשאי לפנות למציע השני 

 ., הכל כאמור במסמכי המכרזלציון השני בטיבו השהצעתו הכשרה  הגיע

 

 
 



 

 

  צלח, הקבלן יחל בביצוע התקנת מערכת ככל שהפיילוט
עבודה של ה בהזמנתשיבואו לידי ביטוי  התאגידשל הקר"מ, עפ"י סדרי עדיפויות 

. על הקבלן יהיה להעביר לאישור התאגיד תוכנית , תוך עמידה בלוחות זמניםהתאגיד
שלבי הפיילוט מוגדרים במסמך  מדי מים לחודש. 2,000לביצוע. קצב הביצוע לא יפחת מ

 .1ג

 

  שנים  10-כ)העיר שנים ממועד השלמת מערכת הקר"מ ברחבי  6לתקופת החוזה היא
תקופות נוספות,  2לשלאחריה לתאגיד שמורה האופציה להארכת ההתקשרות  בסה"כ(

כמו כן, לתאגיד תהיה שמורה האופציה לסיים את ההתקשרות  .שש שנים בכל פעם
לתשומת ליבכם ביחס ללוחות הזמנים הקבועים במכרז  יום. 30בהודעה מראש של 

 .1למסמך ג 18סע'  –להשלמת הפיילוט והקמת המערכת בעיר כולה 
 

  המחיר -בטור המיועד לכך,מסמך ו  -המציע נדרש למלא במחירון / כתב כמויות "
תקופת השרות בטור "ו את מחיר היחידה המוצע על ידו עבור כל סעיף וסעיף, המוצע"

עד וכולל  1.02.01ובסעיפים:  1.01.08עד וכולל  1.01.01למד המים המוצע" בסעיפים: 
חישוב הצעתו הכספית הכוללת של  .את תקופות השרות למדי המים המוצעים , 1.02.07

 למסמך א'. 13.2כמפורט בסעיף  -המציע תבוצע 

 

  בחירת הזכיין אמות מידה לבחירת הצעה זוכה.  –למסמך א  13מפנה אתכם לסעיף
 תעשה בדרך הבאה: 

על המציעים לעמוד בתנאי הסף. כל מציע שעומד בתנאי הסף , הצעתו הכוללת תיבחן 
ומדד האיכות  ,מסך הציון הכולל 75%בשקלול של מדד מחיר ,המהווה משקל של 

 .אלמסמך  13והכל בהתאם לאמור בסעיף  ,מסך הציון הכולל 25%המהווה 
 

 ,)מצורפת . 1995 –תשנ"ה  על המכרז חלות תקנות חובת מכרזים )העדפת תוצרת הארץ
ליישום התקנות והשפעתן על הליך בחירת ההצעה  ומסמך הנחיות הצהרה לפרוטוקול זה

חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המציע  יםמהוווההנחיות ההצהרה  הזוכה.
  כחלק מהצעתו. םולהגיש

 

  א'למסמך  14.4סע'  –לתשומת ליבכם ביחס לחובת הזוכה עפ"י המכרז . 
 

  ,התאגיד לא מתחייב לבצע עבודות בהיקף כלשהו.החוזה מכח המכרז הוא חוזה מסגרת  
 

  אני מבקש להפנות את תשומת לבכם לסמכויות המפקח/ממונה מטעם התאגיד. דעו את
לחוזה  8קבלת עבודה; סע'  – לצורך הדוגמא בלבדסמכויותיו לצורך התנהלות תקינה. 

 מכח המכרז.
 

  לעמוד בכל הוראות הבטיחות.על הקבלן הזכיין יהיה 
 

  לקבלן תהיה  אחריות לכל נזק שיגרם לתאגיד כתוצאה ו/או עקב מתן השירותים
  ו/או מי מטעמו. לתאגיד. הקבלן יהיה אחראי גם לנזקי גוף או רכוש וכן לעובדיו



 

 

 

 לחוזה  25שעומדים לרשות התאגיד, סע' הפרות, תקלות וסעדים לתשומת ליבכם ביחס ל
יות התאגיד יהיה רשאי לקנוס את הזכיין בגין הפרה של אי אלו מהתחייבו מכח המכרז.

 הזכיין.

 

  בתוקף למסמכי המכרז,  2טופס בנוסח , ₪ 2,300,000ע"ס השתתפות ערבות  –ערבויות
התאגיד יהיה רשאי לדרוש את הארכת ערבות ההשתתפות, בהתאם . 24.6.2020עד ליום 

 לאמור במסמכי המכרז.

 

 למשך כל תקופת  למסמכי המכרז 1א נספחבנוסח   ₪  6,000,000ע"ס  רבות ביצועע
)לרבות במצב מיום תשלום החשבון הסופי ע"י המזמין  חודשים 3ועד תום  ההתקשרות

  .בו הוארך החוזה בהתאם לאופציות הנתונות לתאגיד(

 

  למסמכי המכרז.  2א נספחלהבטחת תקינות העבודה שנמסרה, בנוסח  -ערבות בדק
שאושר ע"י המזמין  מסכום החשבון הסופי המצטבר 10%תהא בשיעור של הערבות 

שר מוגדרת , א)כולל מע"מ(, ותעמוד בתוקפה למשך כל תקופת האחריות והשירות
 .2במפרט המיוחד, מסמך ג

 

  אנא  –כל הסתייגויות לגבי הביטוחים יש להעביר במועד להליך ההבהרות שנקבע
 העבירו את דרישות הנספח הביטוחי מבעוד מועד ליועץ הביטוח מטעמכם.

 

  אין לבצע שינויים 12:00בשעה  16.6.19עד  –המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה .
אתי שאלות הבהרה יש להגיש לראש מדור מכרזים בתאגיד, הגב'  במסמכי המכרז.

בדבר  אקלהיש לקבל אישור  מהגב'  . etih@yuvallim.co.il, באמצעות המייל: אקלה
קבלת שאלות ההבהרה לידיה. תשובות לשאלות הבהרה ישלחו לכל מי שהשתתף בכנס 

 הקבלנים.

 

 במסירה ידנית, 9:00-14:00בין השעות  24.6.19 ביום –להגשת הצעתכם למכרז  המועד ,
  מקורי ועותק מצולם, כאן במשרדי התאגיד.בעותק 

 

  שא בכל י. הקבלן יבמסמכי המכרזלא  יהיו תוספות תשלום מעבר לתמורה המפורטת
ללא קשר למקום  בהתאם להוראות המכרז, לצורך ביצוע העבודה,ההוצאות הנדרשות 

'. התמורה כוללת בין בו מבוצעת העבודה ו/או למורכבותה, למידת הדחיפות שלה וכו
כח אדם, ציוד, כלי רכב, חומרים, הובלות, כלי עבודה, ביטוחים, הוצאות עבור היתר 

עבודות תכנון, רישוי, התרים, השגת אישורים, ביצוע בדיקות, עבודה במועדים ובשעות 
ולמפעילי תקשורת  לרבות היטלים ו/או אגרות, תשלומים למשהת"קלא שיגרתיות, 
 . ומבלי לגרוע מהוראות המכרז בסלולרית וכיו"

 

  כלול עבודות שאינן מתומחרות בכתב הכמויות, התשלום בגינן יהיה תהעבודה שככל
 . 1למסמך ג 12בהתאם לקבוע בסע' 
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   יש להירשם בדפים שמועברים לכם -הכנס הוא חובה. 

 

 באתר התאגיד. מיםמפורסוכל הודעות ההבהרה וכן פרוטוקול זה  המכרז  

 

  בכל מקרה של סתירה בין פרוטוקול סיור הקבלנים למסמכי המכרז, האמור במסמכי
, אלא אם כן נכתב במפורש בפרוטוקול הוא זה שגוברההבהרות  כי/ובמסמךהמכרז 

 שמדובר בתיקון.

 

 :למכרז מקצועי יועץ, וינשטין יוסי
 

 מספר דגשים:ציין א

 נתנו בכתב בלבד.ישאלות ותשובות י .1

שלב יכול כל של  או אי עמידה בלו"ז  או אי ביצועעמידה יש מספר שלבים לפיילוט, אי  .2

 לידי פסילת הפיילוט.להביא 

תוך חודש ממתן צו תחילת עבודה, על הזכיין להעביר את כל המסמכים המפורטים  .3

היתר להקמה להפעלת אישורים ממשרד התקשורת, לרבות: , 15.2.1סעיף  1מסמך גב

 להצבת תשתיות תקשורת,  העירייה קבלת אישורים עקרוניים מהמזמין / קרינה,מקורות 

הדרישות מחייבות. רוב הדרישות  כל לקרוא את דרישות המכרז,דוח בדיקות קרינה וכו'. 

לדוגמא  אך מחייבות וצריך לוודא שעומדים בדרישות.ובשקלול לא מופיעות בתנאי הסף 

 (. Rח המדידה )דרישות הכרחיות ממדי המים לגבי טוו

 –)בגודל כ עבור כל "מנה" של מדי מים  התקנה,ה, לפני תבוצע הצלחת הפיילוטלאחר  .4

תיפסל כל  –במקרה של כישלון בבדיקה  .כמוגדר במכרז בדיקה מדגמית( 2,000עד  1,500

 המנה.

  , כולל:מכרזהצעה לרשום בצורה מדויקת אופן הגשת ה במסמך ה -אופן הגשת הצעה .5

 .קלסר שבתוכו יהיו חוצצים ממוספרים לפי המספור המופיע במסמך היש להכין  6.1

  .של המקור בקלסר נוסףמלא והעתק יש  להגיש הצעת מקור  6.2

לחתום על מסמכי המכרז וגם למלא בתוך המכרז מסמכים שיש למלאם בהתאם  6.3

ניתן לצלם את  -רו"ח  / עו"דם חיצוני, כגון: גורבמקרה שצריך להחתים  .לנדרש

  .ולצרף את המסמך החתום עם חתימת המקור לחתימה / רו"ח ולשלוח לעו"ד הטופס

חתומים , ראשי סמנכ"ל הנדסה/ מהנדס או מנכ"לע"י להקפיד למלא מכתבי המלצה  6.4

לא לצרף מפרטים טכניים שלא נדרשו  –נדרש במכרז. ובכלל זה .לא לצרף חומר שאינו כנדרש

 .במכרז במסגרת מסמך ה



 

 

מסמך ה'  121עמוד בטבלת מדי המים המוצעים הנחיות למילוי  6.5

 :8בסעיף 

 

 שורות 3ואותן הן לגבי מדי המים ה"רגילים"  –שורות בטבלה  3 –ל ותיקון להלן הבהרה 

 :לגבי מדי המים "גלאט"

 / תיקון הבהרה התאור / המלל במכרז

 סוג

 ר"ז / א"מ /  א"ס( -)לציין 

 מד המים סוג

 א"מ /  א"ס( /וולטמןר"ז /  -)לציין 
 

 מהווה תיקון למכרז –באדום הכיתוב 

 משדר 

 חיצוני  או מד אחוד( -ׁ )לציין 

כהגדרתה  ליחידת קצההכוונה  –משדר 

 במכרז

 שיטת הקריאה של מד המים:

 לציין:

 AC (ABSOLUTE COUNTER) 

 AE (ABSOLUTE ENCODER) 

 EM )מונה אלקטרוני יחיד( 

מד אחוד,  , דהיינומשדר פנימיבמקרה של 

 EM, או AEאו  ACיש לציין: 

 

 שיטת הקריאה – חיצוני משדרבמקרה של 

 האפשרית עפ"י דרישות המכרזדה היחי

 AE הינה

 

 "פתוחה", כגון: נדרש שלמערכת תהיה אפשרות התחברות למדי מים עם שיטת תקשורת .6

המשדרים של ספק אחר כך שאם התאגיד ירצה לרכוש מדי מים  LoRa , IoT- NBכגון: 

יש  .ולשלב אותם במערכת לקלוט אותם, הזכיין יהיה חייב בשיטת תקשורת "פתוחה"

 סעיף במחירון עבור השילוב הנ"ל.

להציע מחיר ולא ניתן  מלימחיר מקסילכ"א מהסעיפים מוגדרים  במחירון -הצעת מחיר .7

 .גבוה יותר מהמחיר המקסימלי

 ההתקשרות: תקופתהסבר לגבי  .8

ים די ממהחלפות של  2,000של לפי קצב  הקמה. המשך ההפיילוט בערך שנה ובחינת הקמת 9.1

לכל מד שנים.  4 –סה"כ תקופת ההקמה  – שלוש שנים -כמדים זה  75,000-כ , עבור בחודש

 ם. רשות המיכללי מדידה ואישור הדגם של לפי  השרותלכל  תקופת  המים יש אחריות מלא

 .שנים 10 = 6+  4  - + תקופת השרותההתקנות האחרונות /להחלפות"כ בהתייחס סה

 שנים כ"א. 6תקופות נוספות של  2 –אופציה של התאגיד להתקשר ל  –בנוסף  9.2

 שנים. X 6  =22 2+  10סה"כ  9.3

 כשרות: .9



 

 

 

 כשרות של מכון צומת  או הלפרין.אישור  - כהגדרתם במכרז מדי מים רגילים 10.1

 

 . ע"י בד"ץ העדה החרדיתמשמרת השבת או  ע"יכשרות אישור  –מדי מי גלאט  10.2

 

 תכנוןאלי זזמיר מנהל מחלקת 

בנוסף עליכם לשים את תשומת ליבכם ביחס ת נוספות, ושימו דגש למחירון של עבוד

 בות שלכם כלפי הדיירים. ממליץ לעשות סיור בעיר. ייחלהת

 שימו לב לכתוב במכרז אמורים לבצע.-נקודות לחץ 

מבקש להדגיש כי קיימים במכרז הוראות והנחיות שונות שעליכם להכיר ולעמוד בהם. 

לצורך הדוגמא קיימות הוראות הנוגעות לתקופת האחריות והשירות, כשרות מדים 

והליכי אישורם, איכות תקשורת/תשדורת לרבות התקנת אנטנות והתחברות לצריכת 

ל הקבלן יהיה לפתח, הוראות עבייס, אפליקצייה לתושבים ש-חשמל, שמירת הדטה

גם  -, סוגי המדים GISהנוגעות לסייבר/אבטחת מידע, התממשקויות למערכת הבילינג, 

מדי שפכים לתחנות התאגיד, מדי קולחין במט"ש וכיוצ"ב, האפשרות של התאגיד לשלוח 

 לבדיקה מדגמית מדים למבדקה ועוד.

 

 שאלות משתתפים: 

 שאלת הבהרה מטעם מי מהמתעניינים במכרז שזו לשונה: התקבלה .1

, נודה על קבלת מסמך ו' )מחירון( כקובץ נפרד  8/2019בהמשך להודעתכם בקשר למכרז 

 מה כתוב בחוברת. לקרוא)בפורמט אקסל(, וזאת מאחר שלא ניתן 

 

 .pdfתשובה: מסמך ו' )מחירון(, קריא ומובן יצורף לפרוטוקול כנס קבלנים זה, בפורמט 

 

 האם תהיה פתיחה פומבית?גלעד מחברת ארד:  .2

 .מציעיםההפתיחה תהיה ללא  : תשובה

 

סיון יבאיזה נושא הנ ? קבלן משנה יתקבל רק בנושאים ספציפייםאריק מחברת סלקום:  .3

 על המציע?יחול 

נושאים לגבי , קבלני משנהלשתף המציע יכול : יועץ מקצועי למכרז וינשטין יוסי
  - / מע' מידע ותוכנה -קצה , יחידותמדים אחודים :במכרזשמוגדרים מסוימים 

מכתב לצרף במידה והמציע מתכוון להציע קבלני משנה לנושאים שלעיל צריך 
ניתן להסתמך על ניסיון  –ובמקרה זה  .אלו כמוגדר במכרזהתחייבות מקבלני משנה 



 

 

של קבלן המשנה  שוב מובהר כי האחריות כמוגדר במכרז.
 .הזכיין הקבלן של תהא הכוללת תהבלעדי

 

 

 אפשר לדעת היכן הפיילוט יבוצע? :ורדליאור מחברת מדי  .4

 , כוללבאזור אחד או שניים , כנראה,הפיילוט יהיה: מכרזל מקצועי יועץ וינשטיןיוסי 

  . בחירת זכייןבניה רוויה, בניינים גבוהים ואזור תעשייה. ימסרו אזורי הפיילוט לאחר 

 
 :מנהל מחלקה משפטיתתומר יהושע, 

 .שיהיה בהצלחה לכולם
 
 
 
 

 .אתי אקלה :הכתב



 
 
 
 
 

 
 הנחיות ליישום העדפת תוצרת הארץ

 
 :העדפת הצעות תוצרת הארץלהלן יובאו ההנחיות ל

 
 :העדפת תוצרת הארץלענין הנחיות 

שעמדו בתנאי  ,בוצע רק לגבי הצעות תוצרת הארץת העדפת תוצרת הארץראשית יובהר כי  .1

שהוצע שניתנה  מהמחיר הכולל הנמוך ביותרגבוה  ואינ המחיר הכולל בהצעתן אשרהסף, 

 , שעמדה בתנאי הסף,"(הצעת ספק חוץלטובין שאינם עונים על ההגדרה של תוצרת הארץ )"

 .(ו בתקנותלטובין מאיזור עוטף עזה, כהגדרת 20%)או  15%בתוספת 

 הצעת ספק חוץתהיה  הגבוה ביותר ציוןבעלת ה לאחר שקלול ההצעות, וככל שההצעה .2

השקלול )", יבוצע חישוב מחדש של ההצעות מתוצרת הארץ "(הצעת ספק החוץ)"

 באופן הבא: "(המדומה

המחיר הכולל  חלוקתהשקלול של ההצעות יבוצע תוך התחשבות בתוצרת הארץ ) .2.1

 משוקלל ציוןיינתן  ותולהצע (עבור הצעות מתוצרת עוטף עזה 1.2 -או ב 1.15-ב

 ."(הציון המדומה)" בהתאם לכך

לדוגמה, אם הצעת המחיר הכוללת של מציע הצעה מתוצרת הארץ עומדת על סך 

 ₪. 107,160יחושב רכיב המחיר כאילו ההצעה הינה בסך של ₪,  123,234של 

אם גם לאחר מתן הציון המדומה עדיין תהיה הצעת ספק החוץ בעלת הציון הגבוה  .2.2

 התאגיד עם מציע הצעה זו.יתקשר  -ביותר 

אם לאחר ביצוע השקלול המדומה תהיה הצעה מתוצרת הארץ בעלת ציון מדומה  .2.3

המזמין למציע ההצעה שווה או גבוה מהציון שניתן להצעת ספק החוץ, יציע 

שפר את הצעתו ל ("עדףומ מציע")להלן: הגבוה ביותר הציון המדומהשקיבלה את 

ספק הצעת ל הצעתו הכוללת )מחיר + איכות(ציון הכספית בלבד כדי להשוות את 

אם המציע המועדף ישפר את הצעתו כאמור "(. ההצעה המשופרת" להלן:) החוץ

 לעיל יתקשר המזמין אם מציע המועדף.

הצעה משופרת שתהיה בעלת ציון זהה להצעת  ע"י המציע המועדף אם לא תוצע .2.4

וצרת הארץ, )ובלבד ספק החוץ, יפנה המזמין לשני מציעים נוספים של הצעות מת

שהציון המדומה שניתן להצעתם אינו נמוך מהציון שניתן להצעת ספק החוץ(, 

לפי גובה הציון  בזה אחר זה הפניה תהיה .ויציע גם להם להציע הצעה משופרת

המזמין יתקשר עם המציע הראשון שישפר את הצעתו  המדומה, מהגבוה לנמוך.

 כאמור לעיל.

הצעה משופרת זהה להצעת יציע לא  המזמיןפנה י אליהםהמציעים אם אף אחד מ .2.5

 עם מציע הצעת ספק החוץ. המזמיןיתקשר ספק החוץ, 

 
 



 לכבוד
  מ )להלן: "יובלים"("יובלים בע

 במשרדי החברה 
  אשדוד

 
 טובין מתוצרת הארץהצהרה בדבר הנדון: 

 :אנו מצהירים בזאת כדלהלן .1

 .הנה לטובין מתוצרת הארץ)לרבות רכיבי ספק/קבלן משנה הכלולים בה( הצעתנו  .2

 (1995-ה"תשנ(, הארץ תוצרת העדפת) המכרזים חובת תקנותהצהרתנו זו ניתנת על פי  .3

 ובהתאם להנחיות ולהגדרות הקבועות בתקנות אלה.

. 

                                                                                                                                      

 ,על החתום

_____________ 
 ימה)חת המציע

 (ותמתחו
 תאריך....................................

 

 אישור עורך דין

הצהרתו ווידאתי כי הוא  ת, מאשר כי הסברתי למציע את משמעוהמציעאני הח"מ, עורך הדין של 
ואת ההגדרות  (1995-ה"תשנ(, הארץ תוצרת העדפת) המכרזים מבין את הוראות תקנות חובת

 הכלולות בהן.

 תאריך....................................

___________________ 

 , עו"ד  
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ABCDEFGHIJ

מחיר 
מקסימאלי

מחיר מוצע

הקמה1.00

(כשרות צומת או הלפרין לפחות)רגילים - קצה ' יח+ מדי מים 1.01

מ "אספקה והתקנה של  מד מים קר-  מד מים לצרכנים בבתים משותפים1.01.01
הציוד , החומרים, כולל כל העבודות, כולל פירוק מד מים קיים,  אחוד3/4" 

כולל חלק יחסי , כולל תקשורת עד למרכז הבקרה. והאביזרים הדרושים
תחזוקה ושרות , כולל אחריות, במרכז הבקרה ויישום במרכז הבקרה

.למשך תקופת השרות המוגדרת באישור הדגם

400652,300

אספקה והתקנה של  מד מים -  צמודי קרקע/ מד מים לצרכנים בודדים 1.01.02
, החומרים, כולל כל העבודות, כולל פירוק מד מים קיים,  אחוד3/4"מ  "קר

כולל חלק , כולל תקשורת עד למרכז הבקרה. הציוד והאביזרים הדרושים
תחזוקה ושרות , כולל אחריות, יחסי במרכז הבקרה ויישום במרכז הבקרה

.למשך תקופת השרות המוגדרת באישור הדגם

52063,700

חיצונית מסוג '  אחוד או כולל יח1"מ "אספקה והתקנה של  מד מים קר1.01.03
, החומרים, כולל כל העבודות, כולל פירוק מד מים קיים, אנקודר אבסלוטי

כולל חלק , כולל תקשורת עד למרכז הבקרה. הציוד והאביזרים הדרושים
תחזוקה ושרות , כולל אחריות, יחסי במרכז הבקרה ויישום במרכז הבקרה

.למשך תקופת השרות המוגדרת באישור הדגם

7205480

1.5.2,80051,700"מ "אך עבור מד מים קר, ל"כנ1.01.04

2.3,2005560"מ "אך עבור מד מים קר, ל"כנ1.01.05

3.5,0005680"מ "אך עבור מד מים קר, ל"כנ1.01.06

4.6,0005140"מ "אך עבור מד מים קר, ל"כנ1.01.07

6.8,000520"מ "אך עבור מד מים קר, ל"כנ1.01.08

מחירון- מ "קר' מע- יובלים אשדוד 2962

תקופת 
שרות 
בסיסית

תקופת 
שרות למד 
מים המוצע

מכפיל 
שרות

הבהרות/ הערות  (₪)מחיר יחידה  (₪)כ "סהכמותתאור'מס

________________חותמת וחתימת הקבלן  
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ABCDEFGHIJ

מחיר 
מקסימאלי

מחיר מוצע

תקופת 
שרות 
בסיסית

תקופת 
שרות למד 
מים המוצע

מכפיל 
שרות

הבהרות/ הערות  (₪)כ "סהכמותתאור'מס

14

15

16

17

18

19

20

21

22

(ץ"כשרות משמרות השבת או בד)גלאט - קצה ' יח+ מדי מים 1.02

כולל פירוק מד מים ,  אחוד3/4"מ  "אספקה והתקנה של  מד מים קר1.02.01
כולל . הציוד והאביזרים הדרושים, החומרים, כולל כל העבודות, קיים

כולל חלק יחסי במרכז הבקרה ויישום במרכז , תקשורת עד למרכז הבקרה
תחזוקה ושרות למשך תקופת השרות המוגדרת , כולל אחריות, הבקרה

.באישור הדגם

400614,000

חיצונית מסוג '  אחוד או כולל יח1"מ "אספקה והתקנה של  מד מים קר1.02.02
, החומרים, כולל כל העבודות, כולל פירוק מד מים קיים, אנקודר אבסלוטי

כולל חלק , כולל תקשורת עד למרכז הבקרה. הציוד והאביזרים הדרושים
תחזוקה ושרות , כולל אחריות, יחסי במרכז הבקרה ויישום במרכז הבקרה

.למשך תקופת השרות המוגדרת באישור הדגם

4503120

חיצונית מסוג '  אחוד או כולל יח1.5"מ "אספקה והתקנה של  מד מים קר1.02.03
, החומרים, כולל כל העבודות, כולל פירוק מד מים קיים, אנקודר אבסלוטי

כולל חלק , כולל תקשורת עד למרכז הבקרה. הציוד והאביזרים הדרושים
תחזוקה ושרות , כולל אחריות, יחסי במרכז הבקרה ויישום במרכז הבקרה

.למשך תקופת השרות המוגדרת באישור הדגם

1,2002450

2.1,7002140"מ "אך עבור מד מים קר, ל"כנ1.02.04

3.2,1002170"מ "אך עבור מד מים קר, ל"כנ1.02.05

4.2,800230"מ "אך עבור מד מים קר, ל"כנ1.02.06

6.3,90025"מ "אך עבור מד מים קר, ל"כנ1.02.07

חיבור למדי מים ומערכות חיצוניות1.03

________________חותמת וחתימת הקבלן  
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ABCDEFGHIJ

מחיר 
מקסימאלי

מחיר מוצע

תקופת 
שרות 
בסיסית

תקופת 
שרות למד 
מים המוצע

מכפיל 
שרות

הבהרות/ הערות  (₪)כ "סהכמותתאור'מס

23

24

25

26

27

28

29

30

עבור חיבור למד מים קצה חיצונית אוניברסלית ' יח אספקה והתקנה של 1.03.01
כולל , של מקורות או מד מים חיצוני כלשהו באמצעות פלט פולסים

כולל חלק יחסי במרכז הבקרה ויישום , תקשורת  עד למרכז הבקרה
כולל אחריות ושרות למשך , כולל שרותים הנדסיים נילווים, במרכז הבקרה

. שנים5

40010

אנקודר אבסלוטי או מודבס - קצה חיצונית ' יח אספקה והתקנה של 1.03.02
כולל חלק , כולל תקשורת  עד למרכז הבקרה, עבור חיבור למד מים חיצוני

, כולל שרותים הנדסיים נילווים, יחסי במרכז הבקרה ויישום במרכז הבקרה
. שנים5כולל אחריות ושרות למשך 

600500

כולל אחריות ושרות , קצה חיצונית' תקשורת סלולארית ליחתוספת עבור 1.03.03
 שנים5למשך  (SIMכולל )

2,00010

15010.בקרה מקומית' קצה המפיקם פולסים למע' יח/ תוספת עבור מד מים 1.03.04

 המקבלת כניסת פולסים מכפיל פולסים/מפצל' יחאספקה והתקנה של 1.03.05
 300רוחב פולס -  יציאות פולסים זהות 2אחת מפלט של מד מים ומוציאה 

.מילישניות לפחות

5002

 MODBUS המקבלת כניסת MODBUSמפצל ' יחאספקה והתקנה של 1.03.06
. מאסטרים2-  ל MODBUS יציאות 2אחת מפלט של מד מים ומוציאה 

1,0002

ח"שסתומים א1.04

1517,650"ח ממברנה עד "של א, כתוספת להתקנת מד המים, אספקה והתקנה1.04.01

________________חותמת וחתימת הקבלן  
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ABCDEFGHIJ

מחיר 
מקסימאלי

מחיר מוצע

תקופת 
שרות 
בסיסית

תקופת 
שרות למד 
מים המוצע

מכפיל 
שרות

הבהרות/ הערות  (₪)כ "סהכמותתאור'מס

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

12517,650"רקורד עד - ח "של א, כתוספת להתקנת מד המים, אספקה והתקנה1.04.02

ח חיצוני או מובנה "של א, כתוספת להתקנת מד המים, אספקה והתקנה1.04.03
1.5"ברקורד למד מים 

100538

ח חיצוני או מובנה "של א, כתוספת להתקנת מד המים, אספקה והתקנה1.04.04
2"ברקורד למד מים 

110175

רגב מתוצרת  - 3"ח מסוג קלפה למד מים "אספקה והתקנה של שסתום א1.04.05
ע"י או שו.ר.א

350213

רגב מתוצרת  - 4"ח מסוג קלפה למד מים "אספקה והתקנה של שסתום א1.04.06
ע"י או שו.ר.א

45043

1.05UFR

כולל אחריות לכל  , 3/4"למד מים  - UFR' אספקה  והתקנה של יח1.05.01
.תקופת השרות של מד המים אליו יחובר

 ≥ Q1עבור מד מים  1003,700
לרשום מחיר  - 10

0= מוצע 

 ≥ Q1עבור מד מים  1.110480"למד מים  - UFR' אך עבור יח, ל"כנ1.05.02
לרשום מחיר  - 20

0= מוצע 

שינויים בממשקים1.06

הבילינג או שינויים ' שינוי מע- הבילינג של המזמין ' בממשק למעשינויים 1.06.01
בממשק

8,0001

 או שינויים GIS' שינוי מע-  של המזמין GIS' בממשק למעשינויים 1.06.02
בממשק

6,0001

מסופונים1.07

________________חותמת וחתימת הקבלן  
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ABCDEFGHIJ

מחיר 
מקסימאלי

מחיר מוצע

תקופת 
שרות 
בסיסית

תקופת 
שרות למד 
מים המוצע

מכפיל 
שרות

הבהרות/ הערות  (₪)כ "סהכמותתאור'מס

43

44

45

46

47

48

49

50

' מ ולמע"קר' כולל ממשקים למע, אפליקציית מסופון לשימוש המזמין1.07.01
, כולל רישיון, אינטרנט וניהול ללא מגבלה+ לעבודה בשטח , המידע
השימוש במסופונים :הבהרה .לשנהשרות ושרותי תקשורת , הדרכה

.לשימוש הקבלן כלול במחיר התקנה של מדי המים

9,0002

1.08SMS לצרכנים

12,0001התווים להודעה'  ללא הגבלה במסSMSהודעות 200,000חבילת של 1.08.01

כ הקמה"סה

תקופת שרות ותחזוקה2.00
שרות 

בסיסית

תקופת 
שרות למד 
מים המוצע

מכפיל 
שרות

כשרות צומת או הלפרין )מדי מים רגילים - מ "מ בקר"טרייד אין קר2.01
(לפחות

מ "אספקה והתקנה של  מד מים קר-  מד מים לצרכנים בבתים משותפים2.01.01
הציוד , החומרים, כולל כל העבודות, כולל פירוק מד מים קיים,  אחוד3/4" 

כולל יישום במרכז , כולל תקשורת עד למרכז הבקרה. והאביזרים הדרושים
תחזוקה ושרות למשך תקופת השרות המוגדרת , כולל אחריות, הבקרה

.באישור הדגם

2106052,300

אספקה והתקנה של  מד מים -  צמודי קרקע/ מד מים לצרכנים בודדים 2.01.02
, החומרים, כולל כל העבודות, כולל פירוק מד מים קיים,  אחוד3/4"מ  "קר

כולל יישום , כולל תקשורת עד למרכז הבקרה. הציוד והאביזרים הדרושים
תחזוקה ושרות למשך תקופת השרות , כולל אחריות, במרכז הבקרה

.המוגדרת באישור הדגם

364603,700

________________חותמת וחתימת הקבלן  
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ABCDEFGHIJ

מחיר 
מקסימאלי

מחיר מוצע

תקופת 
שרות 
בסיסית

תקופת 
שרות למד 
מים המוצע

מכפיל 
שרות

הבהרות/ הערות  (₪)כ "סהכמותתאור'מס

51

52

53

54

55

56

57

58

59

חיצונית מסוג אנקודר '  אחוד או כולל יח1"מ "טרייד אין של  מד מים קר2.01.03
הציוד , החומרים, כולל כל העבודות, כולל פירוק מד מים קיים, אבסלוטי

כולל יישום במרכז , כולל תקשורת עד למרכז הבקרה. והאביזרים הדרושים
תחזוקה ושרות למשך תקופת השרות המוגדרת , כולל אחריות, הבקרה

.באישור הדגם

50450480

1.5.1,960501,700"מ "אך עבור מד מים קר, ל"כנ2.01.04

2.2,24050560"מ "אך עבור מד מים קר, ל"כנ2.01.05

3.3,50050680"מ "אך עבור מד מים קר, ל"כנ2.01.06

4.4,20050140"מ "אך עבור מד מים קר, ל"כנ2.01.07

6.5,6005020"מ "אך עבור מד מים קר, ל"כנ2.01.08

כשרות משמרות השבת או )מדי מים גלאט - מ "מ בקר"טרייד אין קר2.02
(ץ"בד

כולל , כולל פירוק מד מים קיים,  אחוד3/4"מ  "טרייד אין של  מד מים קר2.02.01
כולל תקשורת עד . הציוד והאביזרים הדרושים, החומרים, כל העבודות

תחזוקה ושרות למשך תקופת השרות , כולל אחריות, למרכז הבקרה
.המוגדרת באישור הדגם

2506014,000

חיצונית מסוג אנקודר '  אחוד או כולל יח1"מ "טרייד אין של  מד מים קר2.02.02
הציוד , החומרים, כולל כל העבודות, כולל פירוק מד מים קיים, אבסלוטי

כולל יישום במרכז , כולל תקשורת עד למרכז הבקרה. והאביזרים הדרושים
תחזוקה ושרות למשך תקופת השרות המוגדרת , כולל אחריות, הבקרה

.באישור הדגם

31530450

________________חותמת וחתימת הקבלן  
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ABCDEFGHIJ

מחיר 
מקסימאלי

מחיר מוצע

תקופת 
שרות 
בסיסית

תקופת 
שרות למד 
מים המוצע

מכפיל 
שרות

הבהרות/ הערות  (₪)כ "סהכמותתאור'מס

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

חיצונית מסוג '  אחוד או כולל יח1.5"מ "טרייד אין של  מד מים קר2.02.03
, החומרים, כולל כל העבודות, כולל פירוק מד מים קיים, אנקודר אבסלוטי

כולל , כולל תקשורת עד למרכז הבקרה. הציוד והאביזרים הדרושים
.תחזוקה ושרות למשך תקופת השרות המוגדרת באישור הדגם, אחריות

84020450

2.1,19020140"מ "אך עבור מד מים קר, ל"כנ2.02.04

3.1,47020170"מ "אך עבור מד מים קר, ל"כנ2.02.05

4.1,9602030"מ "אך עבור מד מים קר, ל"כנ2.02.06

6.2,730205"מ "אך עבור מד מים קר, ל"כנ2.02.07

קצה חיצונית' יח2.03

קצה חיצונית מסוג ' ליח, לאחר תקופת האחריות, שרות ותחזוקה לשנה2.03.01
.או טרייד אין/כולל סוללות ותקשורת ו, (פולסים) אוניברסלית

3060

קצה חיצונית מסוג ' ליח, לאחר תקופת האחריות, שרות ותחזוקה לשנה2.03.02
. או טרייד אין/כולל סוללות ותקשורת ו, אנקודר אבסלוטי או מודבס

.עבור מדי מים שלא מסופקים במסגרת מכרז זה :הבהרה

403,000

קצה ' תוספת לשרות ותחזוקה לשנה עבור תקשורת סלולארית ליח2.03.03
.(SIMכולל )כולל אחריות ושרות , חיצונית

10060

2.04 UFR

כולל אחריות לכל , פירוק והתקנה: כולל, UFR - "3/4' טרייד אין  של יח2.04.01
.תקופת השרות של מד המים אליו יחובר

עבור מד מים 803,700
 Q1לצרכנים בודדים 

לרשום מחיר  - 10≥ 
0= מוצע 

 ≥ Q1עבור מד מים  UFR - "1.90480' אך עבור טרייד אין  של יח, ל"כנ2.04.02
לרשום מחיר  - 20

0= מוצע 

________________חותמת וחתימת הקבלן  
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ABCDEFGHIJ

מחיר 
מקסימאלי

מחיר מוצע

תקופת 
שרות 
בסיסית

תקופת 
שרות למד 
מים המוצע

מכפיל 
שרות

הבהרות/ הערות  (₪)כ "סהכמותתאור'מס

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

תוספת מחיר עבור הארכת תקופת האחריות למדי מים2.05

מעבר לתקופת האחריות -  תוספת מחיר לאחריות ושרות לשנה 2.05.01
מחיר . (בהליך ההקמה או בהליך טרייד אין)הבסיסית הכלולה באספקה  

.3/4- "עבור מד מים  - אחיד לכל שנה נוספת

1070,000

112600"ל אך עבור מד מים "כנ2.05.02

1.5142,150"ל אך עבור מד מים "כנ2.05.03

218700"ל אך עבור מד מים "כנ2.05.04

320850"ל אך עבור מד מים "כנ2.05.05

422170"ל אך עבור מד מים "כנ2.05.06

62625"ל אך עבור מד מים "כנ2.05.07

כ שרות ותחזוקה"סה

שונות3.00

עבודות צנרת3.01

ניקוי המקום , העבודה, כוללים את אספקת החומרים, המחירים קומפלט
החזרת המצב לקדמותו , הרחקת פסולת ועודפי חומר, (גם מצמחייה)

.והפעלת המערכת

תימחור עבודות צנרת שלא כלולות במחירי קומפלט של התקנת מדי המים 
מלכודת / מסנן , שסתומי אוויר, ברזים, UFR: כגון, וציוד המוגדר במחירון

, T, זווית: כגון, (התקנה+ אספקה )יתומחר לפי כמות האביזרים - אבנים 
לפי קוטר - מחיר אחיד לאביזר - ' רקורד למד מים וכו, קופלונג, ניפל

.האביזר

3210,000עבודה+  חומר 1 - "3/4"התקנה של אביזר / החלפה 3.01.01

421,000עבודה+  חומר 2 - "1.5"התקנה של אביזר / החלפה 3.01.02

ברזים אלכסוניים3.02

1001,000ע" מתוצרת יועם או שו1 - "3/4"אספקה והתקנה של ברז אלכסוני 3.02.01

________________חותמת וחתימת הקבלן  
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ABCDEFGHIJ

מחיר 
מקסימאלי

מחיר מוצע

תקופת 
שרות 
בסיסית

תקופת 
שרות למד 
מים המוצע

מכפיל 
שרות

הבהרות/ הערות  (₪)כ "סהכמותתאור'מס

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

220100ע" מתוצרת יועם או שו2 - "1.5"אספקה והתקנה של ברז אלכסוני 3.02.02

ברזים כדוריים3.03

1301,000ע" מתוצרת שגיב או שו1 - "3/4"אספקה והתקנה של ברז כדורי 3.03.01

320100ע" מתוצרת שגיב או שו2 - "1.5"אספקה והתקנה של ברז כדורי 3.03.02

מלכודת אבנים/מסנן3.04

מלכודת אבנים /מסנןשל , כתוספת להתקנת מד המים, אספקה והתקנה3.04.01
.ע"או שו" הכוכב" תוצרת 1.5"

28025

23505"ל אך עבור מד מים "כנ3.04.02

37005"ל אך עבור מד מים "כנ3.04.03

49505"ל אך מסנן בקוטר "כנ3.04.04

61,3005"ל אך מסנן בקוטר "כנ3.04.05

שסתומי אוויר3.05

- 3/4"של שסתום אוויר , כתוספת להתקנת מד המים, אספקה והתקנה3.05.01
DT-040ע"י או שו" מתוצרת אר

80025

1,0005ע"י או שו" מתוצרת ארDT-040- 1" ל אך שסתום אוויר"כנ3.05.02

1,5005ע"י או שו" מתוצרת ארDT-040- 2"ל אך שסתום אוויר "כנ3.05.03

התקנות בלבד3.06

3/435500"פירוק מד מים קיים והתקנה בלבד של מד מים עד 3.06.01

14550"ל אך עבור מד מים "כנ3.06.02

________________חותמת וחתימת הקבלן  
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מחיר 
מקסימאלי

מחיר מוצע

תקופת 
שרות 
בסיסית

תקופת 
שרות למד 
מים המוצע

מכפיל 
שרות

הבהרות/ הערות  (₪)כ "סהכמותתאור'מס

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

1.57050"ל אך עבור מד מים "כנ3.06.03

28025"ל אך עבור מד מים "כנ3.06.04

312015"ל אך עבור מד מים "כנ3.06.05

418015"ל אך עבור מד מים "כנ3.06.06

62505"ל אך עבור מד מים "כנ3.06.07

UFR80418- תוספת להתקנה הדורשת יצירת מקום ל 3.06.08

הארקה3.07

כולל שלות תקניות ומוליך , למד מיםהארקה ' מעאספקה והתקנה של 3.07.01
. מטר2הארקה תיקני עד 

605,000

מיגון3.08

- שימשת מיגון שקופה ומחוסמת למד מים עד אספקה והתקנה של 3.08.01
"1.5.

45500

6050. ומעלה2"- אך עבור מד מים מ , ל"כנ3.08.02

112025"אספקה והתקנה של קופסת מיגון למד מים עד 3.08.03

1.520015"למד מים  - קצה ' אספקה והתקנה של קופסת מיגון למד מים כולל יח3.08.04

225015"למד מים - קצה ' אספקה והתקנה של קופסת מיגון למד מים כולל יח3.08.05

32505"למד מים - קצה ' אספקה והתקנה של קופסת מיגון למד מים כולל יח3.08.06

43005"למד מים - קצה ' אספקה והתקנה של קופסת מיגון למד מים כולל יח3.08.07

________________חותמת וחתימת הקבלן  
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מחיר 
מקסימאלי

מחיר מוצע

תקופת 
שרות 
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תקופת 
שרות למד 
מים המוצע

מכפיל 
שרות
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122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

64005"למד מים - קצה ' אספקה והתקנה של קופסת מיגון למד מים כולל יח3.08.08

בדיקות בוררות3.09

,  והתקנת מד מים חדש3/4"בדיקת בוררות כולל פירוק מד קיים עד 3.09.1
.ח הבדיקה"בדיקה והגשת דו, העברת מד המים למבדקה

80500

19015"ל אך עבור מד מים "כנ3.09.2

1.513015"ל אך עבור מד מים "כנ3.09.3

216015"ל אך עבור מד מים "כנ3.09.4

323015"ל אך עבור מד מים "כנ3.09.5

42505"ל אך עבור מד מים "כנ3.09.6

63505"ל אך עבור מד מים "כנ3.09.7

לניטור לחצים' יח3.10

משדר שישדר בקצב , כולל מד לחץ, ניטור לחץ' אספקה והתקנה של יח3.10.01
הציוד והאביזרים , החומרים, כולל כל העבודות,  דקות לפחות15של 

כולל יישום ושילוב במרכז , כולל תקשורת עד למרכז הבקרה, הדרושים
 שנים5למשך  (כולל סוללה)המידע כולל אחריות ושרות ' במע, הבקרה

3,000100

150500 לאחר תקופת האחריותלשנה, ניטור לחצים' שרות ותחזוקה של יח3.10.02

מדי מים חמים3.11

כולל ,  אחוד3/4"מ  "קר (צ" מ70)אספקה והתקנה של  מד מים חמים 3.11.01
הציוד והאביזרים , החומרים, כולל כל העבודות, פירוק מד מים קיים

כולל חלק יחסי במרכז , כולל תקשורת עד למרכז הבקרה. הדרושים
. שנים6כולל אחריות ושרות למשך , הבקרה ויישום במרכז הבקרה

40050

כולל פירוק מד ,  אחוד3/4"מ  "קר (צ" מ70)של  מד מים חמים טרייד אין 3.11.02
כולל . הציוד והאביזרים הדרושים, החומרים, כולל כל העבודות, מים קיים

כולל אחריות , כולל יישום במרכז הבקרה, תקשורת עד למרכז הבקרה
. שנים6ושרות למשך 

20050

________________חותמת וחתימת הקבלן  
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ABCDEFGHIJ

מחיר 
מקסימאלי

מחיר מוצע

תקופת 
שרות 
בסיסית

תקופת 
שרות למד 
מים המוצע

מכפיל 
שרות

הבהרות/ הערות  (₪)כ "סהכמותתאור'מס

137

138

139

140

שילוב מדי מים בשיטת תקשורת פתוחה3.12

, מ המשדר בשיטת תקשורת פתוחה"המידע של מד מים קר' שילוב במע3.12.01
כולל תקשורת )י אחרים "או יותקן  ע/שיסופק ו LoRa,  IoT- NB: כגון

כרטיס מד : לרבות, כולל יישום בכל המודולים הקיימים. (למרכז הבקרה
ת ועוד"דוחו, מעגלי פחת, התראות, מים

4010,000

כ שונות"סה

כ"סה

________________חותמת וחתימת הקבלן  


