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ולמתן שירותי  מי רעננהשבאחריות   במתקני מים UVשל מערכות  התקנה והרצה, אספקהל

 UV-למערכות ה( אופציונאליים)תחזוקה 
 

 

 תוכן העניינים

 נושא

                                                           

 'עמ

 UV      7מפרט טכני מיוחד למערכת : 2פרק 

 עבודות חשמל:  1פרק 

 אופני מדידה :3פרק 

03 

03 

 

 07 תוכנית ניטור: 4פרק 

 03 נתוני איכות מים: 5פרק 
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ולמתן שירותי  מי רעננהשבאחריות   במתקני מים UVשל מערכות  התקנה והרצה, אספקהל

 UV-למערכות ה( אופציונאליים)תחזוקה 
 

 2פרק 

  מיוחד מפרט טכני

 UVמערכות חיטוי  ואחזקה של  הרצה , התקנהאספקה ,תכנון ל

 כללי .2

 תחולת המפרט הכללי
מפרט זה יש לקרוא ולפרש יחד עם המפרט הכללי שבהוצאת הוועדה הבין משרדית 

להלן )בהוצאה אחרונה שלו , לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה ולמחשובם על כל פרקיו
 "(.יהמפרט הבין משרד"

 היקף המפרט
לתוכניות ולכתב הכמויות , "מפרט הבין משרדי"יש לקרוא את המפרט המיוחד כהשלמה ל

או בכתב הכמויות תמצא את /וכן אין זה מן ההכרח כי כל עבודה המתוארת בתוכניות ו
 . ביטויה הנוסף במפרט מיוחד זה

 מהות העבודה (1)
 : חוזה זה כוללת/העבודה נשוא מכרז

קרי ) רעננהמי במתקני מים שבאחריות  UVשל מערכות והרצה , התקנה, אספקה (1)
 .  "(התאגיד"

 .של הספק UVביצוע עבודות צנרת במתקן והתאמתם למערכת ה (2)

 .הוספת אביזרים ומערכות ושינוי מיקומם  על פי דרישת התאגיד (0)

התקנת מערכת הכלרה והתאמתה למערכת אספקת המים בהתאם לנדרש בכל  (4)
 .מתקן

 .למערכות החשמל והבקרה של המתקן  UVחיבור מערכת ה (3)

 .מתקן המיםהמים של אספקת לצנרת  UVחיבור מערכת ה  (6)

 .סילוק פסולת כנדרש בחוק (7)

 .(אופציונאלי)לתקופה המוגדרת בהסכם  UVקה שנתית של מערכת הוחזת (8)

 UVמערכת  (2)

או  בחצרתותקן (  המערכת:קרי )  קידוחים או מתקני מיםלחיטוי מי  UVמערכת 
ונתוניהן  מתקני המים והבארות  ( "הבאר": קרי) או מתקן המים  רהבא בנהבמ

י "מיקום המערכת בכל באר יוגדר פרטנית ע . להלן 2שבסעיף  1מפורטים  בטבלה 
  .  והמפורט במפרט הטכני ויבוצע בהתאם לדרישות התאגיד למיקומואשר בהתאגיד 

או   ד בכל בארבודדת המותקנת בנפר  UV הכוונה הינה למערכת" UVמערכת ה"
 .למפרט הטכני ..4וכוללת את כל המרכיבים המפורטים בפרק מתקן מים 

 לחיטוי מי שתייה UVמערכות התקנה והפעלה של תקנות ותקנים בנושאי  (3)
וכן בהתקנת המערכות המוצעות על ידו חייב להתייחס  במכרז זה  הספק בהצעתו

מי שתייה אשר מפורסמות  ולעמוד בכל התקנות הרלוונטיות בנושאי איכות ואספקת 
 :כדוגמת ,מפעם לפעם על ידי הרשויות השונות

( איכותם התברואתית של מי שתייה ומתקני שתייה)תקנות בריאות העם  (1)
 .2310ג "התש

 (CIPחומרי ה) .כימיקאלים לטיפול במי שתייה- 3408תקן ישראלי  (2)
 .בדיקת מוצרים הבאים במגע עם מי שתייה - 3424תקן ישראלי  (0)
 22.12.2310להגשת תוכנית תפעול ובקרה של מתקני חיטוי מי שתייה  הנחיות (4)

 (.משרד הבריאות)
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ולמתן שירותי  מי רעננהשבאחריות   במתקני מים UVשל מערכות  התקנה והרצה, אספקהל

 UV-למערכות ה( אופציונאליים)תחזוקה 
 

בנוסף לדרישות , הספק מתחיב לעמוד בכל הדרישות המפורטות בתקנות לעיל 
י המזמין וכן בדרישות אחרות או תקנות של הרשויות השונות הרלוונטיות "שיפורטו ע

כולל הוראות בטיחות ,כות אספקת מים ומער UV  לנושא התקנה והפעלה של מערכות 
 .שיפורסמו מעת לעת 

ספק איננו ה. הספק מתחייב לעמוד בכל הדרישות על פי החוק וכל דין ,למען הסר ספק  (4)
שהיו  זכאי  לכל תוספת בגין שינוי בדרישות או תוספת לדרישות המפורטות לעיל 

הדרישות שבתוקף באחריות הספק לעמוד בכל  .המכרז והליך  ידועות בזמן פרסום
 .  י התאגיד"עד מועד קבלת המערכת ע הרשויות השונות י "ונתנו ע

  תכנון ומידע כללי נתוני .2

  ומתקני המים נתוני הבארות 1.2
   רעננהמי על הבארות ומתקני המים שבאחריות מציגה את הנתונים   1' מס טבלה

הינם  ,הלןל המפורטיםהנתונים . שתייה לחיטוי  מי UVת מערכלהתקין  נדרשהם וב
 .נכון למועד פרסום המכרז, רעננהלמי ידועים ה הנתונים 

באר  נתונים
1 

 13באר  11באר  .2באר  21באר  25באר  23באר  20באר 

 ספיקה
שעתית 

 (ש"מק)

33 83 133 213 223 33 173 133 

כמות אספקה 
אלפי  )שנתית 

 (ק"מ

033 333 033 1433 073 033 233 733 

 לחץ יציאה
 ימינימאל

 (מטר)

73 73 73 73 73 73 73 73 

         

 

 רעננהמי באחריות שנתוני בארות : 2טבלה 

 

 

 ודרישות סביבתיות סביבה תנאי 2.2

  סביבה תנאי 2.2.1

 . לפעול UVהסביבה שבהם על מערכות ה מפרטת את  תנאי  2טבלה 

 תחום נושא 'מס 

 3°-43° (C)טמפרטורת הסביבה  .1

 13°-03° (C)מתקן /טמפרטורת מי הקידוח .2

 133%-13% לחות יחסית .0
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ולמתן שירותי  מי רעננהשבאחריות   במתקני מים UVשל מערכות  התקנה והרצה, אספקהל

 UV-למערכות ה( אופציונאליים)תחזוקה 
 

 נתוני סביבה: 1טבלה 

 

 UVמערכת ה עמידה בתנאי סביבה של כללים ודרישות  תנאים 1.1.1

 UVמערכות ה כתנאים סביבתיים בהם הספק יתחשב בתנאים המפורטים להלן 

 :פועלות
 IP 33מיגון ) .המערכת מותקנת בחוץ וחשופה לתנאי מזג אויר משתנים (1)

 (לפחות

 (.שנה 23אחת ל)ברד ויתכן שלג ,חשופה לגשמים המערכת (2)

 .המערכת חשופה לסופות חול ואבק (0)

 .פה לקרינת שמש ישירהוהמערכת חש (4)
מי ואין בהם כל התחייבות של  ,ם בלבד לידיעת הספקינתונים אלה הינם כללי

על הספק בהצעתו ובאספקה והתקנת המערכת לקחת בחשבון ולהתחשב  .רעננה

 .אשר עלולים לפגוע או להפחית את ביצועי המערכת בכל התנאים הסביבתיים

לכך שעל המערכת לעמוד בכל תנאי  ומתחייב  הספק מודע, למען הסר כל ספק

 . שנה לפחות 25הסביבה באזור ההתקנה ולפעול בצורה תקינה ואמינה של 

 UVמערכת השיטת הפעלת  2.0
מת ועליה להיות מותא ומתקני מים מתוכננת להתקנה בבארות UVמערכת ה (1)

 . לכל הדרישות והאילוצים הנגזרים מכך

 המשתנותת המים ובהתאם לצריכ , רציפהלעבודה   נתמתוכנ  UVה מערכת (2)
 .רעננה מי י "הנדרשות ע

המסופקים מכל מתקן  הרכב המיםב מותאמת לעמוד ולפעול  UVמערכת ה  (3)
במכרז זה ובדיקות שנעשו בהתאם לנתונים שסופקו על ידי מי רעננה  או באר

  .די הצדדיםעל י

מי על פי צרכי  יוזרמו "( מים מטופלים"להלן )  UVשעברו חיטוי המים  (4)
  רעננהמי שבאחריות המים אספקת או ישירות לרשת  לבריכת איגום רעננה
  .רעננהמי ם והגדרה של על פי צרכי הכול

מי רעננה   שומרת לעצמה את האפשרות להפעיל את מתקני המים ברציפות   (5)

המוצעת   UVיממה  ובכל ימות השנה ולפיכך מערכת השעות ב 24במשך 
 . צריכה לתת מענה לדרישה זו

 

 ועל פי צרכיה רעננהמי תהיה בהתאם למשטר ההפעלה של  UVמערכת  הפעלת 
 .בלבד

בין שזו תיעשה לתקופה בתקופת ההרצה והניסיון  כל סטייה ממשטר ההפעלה 
תהווה  עילה או הצדק לאי  לא,  קצובה ובין שזו תיעשה  לתקופה בלתי מוגבלת

מי או עילה לתביעה כספית או אחרת כלפי /הפקת מים מטופלים באיכות הנדרשת ו
  .רעננה

 ( מי המתקניםזות תוצאות אנלי) נתוני איכות המים בבאר 2.4
  .זה למפרט טכני 6  פרק ב מפורטים    UVלמערכות הנתוני הרכב מי הגלם  (1)
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ולמתן שירותי  מי רעננהשבאחריות   במתקני מים UVשל מערכות  התקנה והרצה, אספקהל

 UV-למערכות ה( אופציונאליים)תחזוקה 
 

 תוצאות הנתונים הינם . המציע  של נתונים אלה משמשים להתייחסות בלבד (2)
 בתאריך המצוין בדוח או מי מטעמה  רעננהמי י "בדיקות מים שבוצעו ע

 .המצורף
למען  .במסגרת מכרז זה בלתי מחייבנמסרים כמידע   1 בפרק הנתונים המצורפים  

 1בפרק לא יוכל לטעון כי הנתונים המפורטים   UVה מערכת ספק,הסר כל ספק 
 . רעננהמי ם מחייבים את למפרט הטכני הינ

  ותוכניות עדות לביצוע םיהנדסיומסמכים  תותכני 2.3

 ביצועל תכניות 1.5.2
קודם התקנת , קרי) או מתקן המים תחילת עבודתו בבארהספק לפני באחריות 

 :את התוכניות הבאות  רעננהלמי לספק , (UVמערכת ה

 .של המערכת המוצעת P&IDתוכנית  (1)

 .של המערכת המוצעת מ"תפ (2)

התקנת  על מנת לאפשר את  (חשמל, צנרת,הנדסה אזרחית ) הנדסיות תוכניות (0)
פרוט כל הפעולות וכן על פי נתוני האתר   ומתקן מיםבכל באר  המערכת 

  .UVה להתקנת מערכת הנדרשות
 ההתחברות למערכת אספקת המים  שלבי כל יפרטו את   התוכניות ההנדסיות 

 . הקיימת

 ההתחברות למערכת החשמל והבקרה בבארתוכניות החשמל יפרטו את כל שלבי  (4)
 . או מתקן המים

לביצוע ים הנדרשים ישינוה פרוט כלאת התוכניות יכילו , למען הסר כל ספק (3)
 .ו מתקן המים/או בבאר תמוהקיותשתיות החשמל ובקרה  בצנרת

האביזרים של  מפרטים טכניים ה תכלולנה  את כל ,  תוהנדסיהת ותוכניה  (6)

 . ומערכות החשמל ובקרה צנרת המים, UVמערכת המהווים חלק מה והמכשור

על כל הציוד , מטעמה  מראשמי או  רעננהמי של  לקבל אישור בכתבהספק נדרש  (7)
למען הסר כל .המותקנים במערכת, ציוד בקרה, ציוד חשמלי,אביזרי הצנרת ,

לתחילת העבודה ולא תתקבל כל  בקשה  תנאי הכרחיהינו רעננה מי ספק אישור 
אישור חומרים או ציוד שנרכשו או יוצרו  טרום קבלת האישור בכתב או תביעה ל
 .של התאגיד

על התוכניות ההנדסיות (  מהנדס התאגיד או מטעמו)אישור בכתב של התאגיד  (8)
 .  תחילת ביצועהכרחי ל הינו תנאי 

הספק  ידיעל  ויבוצע אספקת החשמל והבקרה, צנרת , מערכות המכאניותבשינוי  (3)
 .לעיל 0ק "ההנדסיות כמפורט בסבהתאם  לתוכניות 

לספק יש להדגיש כי  .הספק י  "תבוצענה ע עבודות ההכנה והתאמה בשטח   (13)
של  על השינויים הנדרשים במערכת אספקת המים האחריות ההנדסית המלאה

  .מתקן המים/הבאר

 :הכוללים ומפרטים טכניים על כל חלקיה UVמערכת התוכנית הנדסית של  (11)

 ונפח מידות-מבנה הריאקטור. 

 ות /נורתUV כולל ספקטרום. 

  מערכתCIP לניקוי כימי. 

  מדUVT ((  UVT analyzer מד ה UVT  הינה ,כולל מערכת ניקוי כימית

יותקן  UVTמד ה. UVה מערכתהמהווה חלק מ מערכת מדידה נפרדת

יחובר למערכת (  על פי הוראות הספק ובאחריותו ) UVלפני מערכת ה
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 UV-למערכות ה( אופציונאליים)תחזוקה 
 
י "שתסופק ע UVממערכת הה חלק ויהוו UVהבקרה של מערכת ה

 . הספק

 מערך הצנרת והאביזרים הנדרשים לחיבור מערכת הUV  למערכת
 .אספקת המים ולהבטיח אספקת מים תקינה ואמינה

  הנדרשים במערכת הצנרת הקיימת במתקן על מנת להתאימה שינוים

 .UVלמערכת ה

אופן  את המפרטות וכן תוכניות חשמל  UVשל מערכת ה תוכניות חשמל ובקרה (12)
ומערכת ,  בפרט למערכת החשמל והבקרה של הבאר עצמה חיבור המערכת 

 .ככלל  רעננהמי הבקרה של מערכת המים של 

 .UVובקרת איכות של מערכת ה ולידציהתוכנית  (10)

י  "ע התוכניות והמסמכים המפורטים לעיללמען הסר כל ספק אישור בכתב של כל 
 . ודה בבארמהווה תנאי הכרחי לתחילת העב רעננהמי 

 תכניות עדות 2.3.2

את  רעננהלמי הספק יגיש  UVמערכת העם סיום עבודות ההתקנה והרצה של 
 :מתקן מים/המערכת שהוקמה בבאר מעודכנים שלהתוכניות והמסמכים הבאים 

 .של המערכת P&IDתוכנית  (1)

 .המותקנתמ של המערכת "תפ (2)

על כל חלקיה ומפרטים  UVשל מערכת ה מאושרת  תוכנית הנדסית (0)
 .נייםטכ

 .תוכנית עדות של מערך הצנרת במתקן (4)

 .מעודכנות UVתוכניות חשמל ובקרה של מערכת ה (3)

 .מפרטים טכניים של כל הציוד והמכשור המותקנים במערכת (6)
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ולמתן שירותי  מי רעננהשבאחריות   במתקני מים UVשל מערכות  התקנה והרצה, אספקהל

 UV-למערכות ה( אופציונאליים)תחזוקה 
 

 דרישות עקרוניות לתהליך המוצע 0

 לחיטוי UVהגדרת מערכת  0.1

 הערות דרישת טכנית סעיף 'מס

 1יםהמערכת תסופק עם אוגנ.UV INLINE 1ריאקטור  .1

בהתאמה לצנרת  NDאו  BSבתקן 
 להתקין יש ש בכל באר  הקיימת 

 . UVמערכת האת 
 016מ "פלב: חומר מבנה. 2

 או LPHO ות/נורה .2
Medium Pressure 

(MP) 

 

חיישן עוצמת  .0

UV 

כללי נדרש חיישן 
 למערכת

 נדרש חיווי למערכת הבקרה

מד שעות  .4

 הפעלה

 הבקרה נדרש חיווי למערכת נדרש לכל נורה

 על פי דרישת ספק וולט 223-083 מתח הזנה .0

 (ש"מק)ספיקה  .4

 ספיקת מינימום 

233-63 

03 

 .בהתאם לנדרש בכל באר

 לכל הבארות

 לחץ   עבודה  .3

ומכסימאלי לחץ 

 (בר)

 6-8 

  13עד 

 

 133בספיקות מעל  -3.3 ('מ)הפסד עומד  .6
 .ש"מק
בספיקות מתחת  -3.0

 ש"מק 133ל

נמדד עבור כל  הפסד העומד

המערכת בין שתי נקודות החיבור 

 .י המזמין"שניתנו ע

בהתאם לנדרש בתקנות  UVמנת  .7
על מנת לעמוד 

ועל  בדרישות ובתקנות
  .פי כל דין

מנת הקרינה לתכנון  שעל המערכת 

 ר"סמ8מיליגאול 11לספק הינה 

מערכת מדידת  .8

UVT 

מכשור )מערכת מדידה נפרדת  מדידה רציפה
 חלק מהמערכתהמהווה  (נפרד

 .המסופקת
 למערכת הבקרהנפרד נדרש חיווי 

 . רעננהמי של 

מדידת  .3

 טמפרטורה

 .חלק אינטגראלי מהמערכת מדידה רציפה
 .נדרש חיווי למערכת הבקרה

 .חלק אינטגראלי מהמערכת זיהוי זרימה בצנרת גלאי זרימה .13
 .נדרש חיווי למערכת הבקרה

 מופעלת אוטומטית מערכת אינטגראלית  מערכת ניקוי  .11

                                                           
1
האחריות על התאמת האוגן למערכת הקיימת במי רעננה הינה על הספק והוא יישא בכל עלויות : הבהרה 

 .גנים אם תידרשנההתאמת האו
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ולמתן שירותי  מי רעננהשבאחריות   במתקני מים UVשל מערכות  התקנה והרצה, אספקהל

 UV-למערכות ה( אופציונאליים)תחזוקה 
 

 ת מכאני

מערכת ניקוי  .12

 כימית 

י הספק "מסופקת כפריט נפרד ע מערכת חיצונית
ומופעלת על ידו ובאחריותו כל 

 משך תקופת האחזקה

 חיטויל UVה הגדרת מערכת :  3' טבלה מס
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ולמתן שירותי  מי רעננהשבאחריות   במתקני מים UVשל מערכות  התקנה והרצה, אספקהל

 UV-למערכות ה( אופציונאליים)תחזוקה 
 

 נורהלביצועים הגדרת דרישות  3.1

 LPHO MP סוג נורה(8דרישה)תכונה 'מס

 3,333 12,333 מינימום-(שעות)חים  אורך .1

 3 3 מינימום -(2)מספר התנעות ביום .2

 12,333 12,333 מינימום-(שעות)( בלאסט )משנק  .0

 83% 83% (1)מינימום-(בסוף תקופה)יעילות מנורה  .4

 33% 33% (1)מינימום -מקדם מנת אור .3

אם ,ותעל הספק לציין את מספר ההצתות המכסימאליות המותר (0)
ומהי השפעתן על אורך חיי המנורה בהשוואה קיימת מגבלה כזו 

 .למינימום הצתות שנקבעו
 בסיס לחישוב מנת האור ההולידית (4)

 UVתכונות של הנורות ומערכות ה:4 'טבלה מס

 של הבאר המתוכננת המכסימלית ונורות תתוכננה על מנת שבספיקה UVמערכת ה 0.0
 כאשר גם לתקנות בהתאם  מספקת תהייה למים המועברת הקרינה מנתכ "סה 

תנאי זה הינו התחיבות הספק .  2המכסימלית מעוצמתן  50%רק מקרינות הנורות
קרי לאורך כל חיי הנורה כפי שהתחייב הספק ,לאורך כל תקופת ההתקשרות 

 .  בהצעתו

הספק מתחייב שביצועי המערכת המוצעת על ידו לא יושפעו  מנושא האילוח על  0.4

בכל   UVTומערכת מדידת ה UVמערכת ה. UVTדידת האו רגש מערכת מ הנורות
 במקרה של אילוח על הנורות. על ידו מותאמת להרכב המים בבאר שסופקה באר 

הספק חייב להציג את הפתרון הנדרש על מנת למנוע פגיעה בביצועי  UVTאו רגש ה

למען הסר כל ספק כל עלות הטיפול באילוח הינה באחריות הספק , UVמערכת ה
 . בונוועל חש

  

                                                           
2
 .י הספק במסמכי המכרז כאשר הנורות חדשות"שהוצגה עעוצמת הקרינה  -עוצמה מקסימלית 
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ולמתן שירותי  מי רעננהשבאחריות   במתקני מים UVשל מערכות  התקנה והרצה, אספקהל

 UV-למערכות ה( אופציונאליים)תחזוקה 
 

  UVלית של מערכת אתנאים לאיכות הרחקה מיקרובי 4

 של המערכת  םהתחייבות הספק לערכי הרחקה מיקרוביאלי  4.2

הנדרשת על ידי ( דווז הוולידי)  UVרמת קרינת את תספק כל באר ב UVמערכת ה
הרכב המים  ,של הבאר המקסימליותבדיקת התיקוף הספציפית  המותאמת לספיקות 

,UVT על הספק להתאים את רמת קרינת ה. המנורה ועוצמתUV  מי הגלם הרכב ל
מי .   EPAכל זאת כנדרש בתקנות משרד הבריאות וה,  UVמערכת ה בה מותקנתבבאר 

 לפחות ברמת ההרחקה המיקרוביאלית יעמדו  UVהבאר לאחר הטיפול במערכת ה

 :13T33%כמפורט על פי    הנדרשת 

 (2)ההער (לוג)יעילות הרחקה  אורגניזם

 על פי דרישה של המזמין או משרד הבריאות 0 קריפסוספורידיום

  אותריבהעל פי דרישה של המזמין או משרד  0 יארדיה'ג

 לפני הכלרהדיגום ביציאה מהמערכת  cfu/100ml 0 חיידקי קוליפורם

 לפני הכלרהדיגום ביציאה מהמערכת  cfu/100ml 0 חיידקי קולי צואתי

 לפני הכלרהדיגום ביציאה מהמערכת  cfu/1ml 10עד  חיידקים כללי

" מתקן טיוב"במתקנים בהם מורכב . UVהדיגום יתבצע מיד לאחר מערכת ה (1)
 .או לאחריו בהתאם לדרישות משרד הבריאות הדיגום יתבצע לפני מתקן הטיוב

 חיידקיםדרישות להרחקת : 5' טבלה מס
 

רחיק את האורגניזם לה ונדרשת ,על ידו המוצעת UVהעל הספק לרשום את מנת 
הספק מחיוב לתמוך זאת באמצעות מסמכי הוולידציה בכל הגורמים . המטרה

 .המשפיעים על עוצמת הקרינה
 פרמטר זה יהיה אחד הפרמטרים בקביעת איכות המערכת בהערכה הטכנית שתתבצע

ולא על  כושר ההרחקה שנדרש במסמכי המכרזיקבעו על פי  יהאיכות המערכת וביצוע
 .הקרינה המסופקת למים פי עוצמת

 (הרחקה מיקרוביאלית )המוצעת  UVה ולידציה של המערכת  4.1

לעמוד בתנאים המפורטים בחוזר משרד  מחויב( ולידציה)היצרן במבחן התיקוף  (1)
הנחיות והגשת תוכנית תפעול ובקרה של "  13.12.2310מתאריך  20/10הבריאות 

 .לפחות 3בערכים המפורטים בטבלה " מתקני חיטוי במים
שהינו לדגם   UVמערכת ההספק חייב להגיש עם מסמכי המכרז דוח הוולידציה של  (2)

 USEPA DISINFECTION GUIDEדוח הוולידציה יבוצע בהתאם ל   .מציע
LINE (2006)  . הינו תנאי סף לבחינת  וולידציהדוח למען הסר כל ספק הגשת

 .המערכת המוצעת
ספיקות המים המוגדר במסמכי המכרז ום עבור כל תח ,תקף  יהיה דציהילוהומבחן  (0)

 .הםבתנאים של ומתקן מיםלכל באר 
 UVלמערכות לביצוע וולידציה  USEPAי "י ארגון המוכר ע"דוח הוולידציה בוצע ע (4)

 .למי שתייה

 MS-2או /ו T-7או /ו  T-1יהיה מסוג  לוולידציהחיידק אקוויוולנט  (3)
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ולמתן שירותי  מי רעננהשבאחריות   במתקני מים UVשל מערכות  התקנה והרצה, אספקהל

 UV-למערכות ה( אופציונאליים)תחזוקה 
 

 : מבחן אימות (1)
 עמידת מערכתבדיקת ל ייעודי מבחן אימותע רשאית לדרוש מן הספק לבצ  רעננהמי 

 .הנדרשים במפרט זהבתנאים  המוצעת  UVה
 רעננהמי למען הסר כל ספק . עלות הבדיקה ואחריות על ביצועה הינה של הספק

מערכת של דגם הבהתאם לשיקוליה רשאית לדרוש מהספק לבצע את הבדיקה 
 םהינ במפורטים לעיל  בתנאיםעמידה והבדיקה על ידי הספק . המסופקת על ידו 

 .רעננהמי על ידי  המערכת אישורלתנאי הכרחי 
מוכפלת  הוולידציהרכת תקבע בהתאם לתוצאות מבחן כל מעלמנת האור המוצעת  (7)

נתון זה  .במקדם הוולידציה הספציפי אשר נקבע לתנאי העבודה המוגדרים לכל באר
יוצג עם מסמכי  UVמתוך מבחן הוולידציה של מערכת ה(  טבלת חישוב או גרף)

 .ויהוה חלק מאישור ההצעהההצעה 

 :נתוני התיקוף (/)

 . mJ/cm2 43קפת יהיה לפחות עד תומ UVטווח מנת  .א

 .ויסות אוטומטי על פי דרישה 33-133%עצמת נורות מתוקפת  .ב

  83-36%מתוקף בין  UVTטווח  .ג

שהתיקוף של המערכת המוצעת יתבצע בהתאם לתקן האירופאי  UVמערכת  (3)
DVGW בהתאם לנדרש  חייב לבצע אימות התיקוף אחת לשנתייםהמציע ית
 .  בתקנות

 פיון המערכתא 3

 .UVהכנת תשתית להתקנת מערכת ה 5.2

אישור משרד ל בכפוף  י הספק"ע מים  או במתקן בבאר תתוקן UVמערכת ה .א
. רעננהמי י "עלכך במקום שיועד  המערכת תותקן . רעננהמי הנחיות ו, הבריאות
ההחלטה על מיקום , הסר כל ספק למען . שרד הבריאות בכפוף להוראות מבלבד או 
 .ו  בהתאם להוראות משרד הבריאות/או רעננההינה של מי  UVמערכת ה

להתקנת  הספק יספק תכניות ביצוע לשינוי הצנרת ותשתיות אחרות  והתאמתם .ב
 .  UVמערכת ה

על  הספקי "ע יבוצעו  בתשתיות הקיימות במתקן המים  ביצוע עבודת ההתאמה .ג
תבוצע העבודה על ידי קבלן  .שיאושרו על ידי מי רעננה סיס התוכניות של הספקב

הספק מתחייב לפקח על ביצוע העבודות ולוודא שהביצוע נעשה ,משנה מצד הספק 
למען הסר כל . אחריותו ההנדסית של הספקוב בהתאם לתכוניותיו ודרישותיו 

התשתית להתקנת ביצוע  בגיןהמקצועית ו ביצועית  הספק יישא בכל אחריות ,ספק
 .על כל המשתמע מכך UVמערכת ה

בהתאם לתוכניות הספק י מי "שתבוצע ע UVעבודת ההכנה להרכבת מערכת ה .ד
  . UVלפני התקנת מערכת ה מי רעננהתאושר על ידי  הספק 

 מתקן המים 8והתקנתה בבאר  UVתצורת מערכת ה 5.1
 המים מתקניק מחלב  -UVלפני מערכת ה מוצקים מרחפים לסינון של מערכת  .א

באחריות ( . הידרוציקלון)הקיימים נמצאת מערכת סינון של מוצקים מרחפים 
בקש הספק להתקין . המותקנת באתר מערכת סינון המוצקים לאשר את הספק 

 לא, יבצע זאת על חשבונו,  UVמערכת נוספת לסינון מוצקים כחלק ממערכת ה
או כל מערכת אחרת להגנה על  מערכת סינון התקנת תשולם לספק כל תוספת בגין 

  .למעט הציוד המותקן בבארותעל ידו בנוסף שתידרש  UVהמערכת 
תחטא את המים המוזרמים דרכה  בהתאם לדרישות משרד  UVמערכת ה .ב

י התקנים והתקנות  לאספקת מי שתייה שנקבעו בתקנות בריאות "הבריאות ועפ
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ולמתן שירותי  מי רעננהשבאחריות   במתקני מים UVשל מערכות  התקנה והרצה, אספקהל

 UV-למערכות ה( אופציונאליים)תחזוקה 
 

והנחיות  2310ג "התשע, (איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה)העם 
לאחר מתקן החיטוי יוזרמו המים .  22.12.2310בנושא חיטוי מי שתייה מתאריך 

 . הכל על פי כל מקרה ומקרה רעננהמי למערכת אספקת המים של 
הינם מים המיועדים לשתיה ולפיכך על   UVמערכת ההמים המוזרמים לאחר  .ג

 . הספק לעמוד בכל הדרישות על פי החוק וכל דין
של אספקת  נדרשים לעבור הכלרה כנדרש בתקנות UVבעזרת ה המים המטופלים .ד

 . ועל פי כל דין מי שתיה
הספק צריך לקחת ,בצמתי מיהול המים המגיעים מן הקידוחים הינם אחרי הכלרה  .ה

 .רעננהלמי נתונים אלה בהערכותיו ואיננו יכול לבוא בכל טענה בנושא 
 UVטכנולוגיה הטוי המים באמצעות הספק יהיה אחראי בלעדית על איכות חי .ו

בתקופת ההרצה והפעלה  רעננהלמי המסופקים , (בהתאם לתקנות ועל פי כל דין)
 במידה ויתקשרו עם הספק לחוזה תחזוקה של המערכת אחריות. ראשונית בלבד

 .על  איכות חיטוי המים תהיה לאורך כל תקופת ההתקשרות הספק תהיה 

 .UVה מערכתופריטי  מבנה  3.0

מציין המפרט .  4 פרקעקרוני ב באופן  מתואר  UVה מערכת ות ואפיון דריש .א
על כל זאת ,  UVה להבטחת פעולתה התקינה של מערכתמספר הרכיבים הכרחיים 

 .  רעננהבמי מכרז והידע הקיים הפי דרישות 
 רעננהמי י "ע יינתנו UVלמערכת ה וסוגי החיבור  מתקן מים/מידע על כל באר .ב

  . העבודה ועכחלק מתהליך הביצ
 מערכתתהליכי  של תכנון ( כחלק מתנאי המכרז) בהצעתו  המציע מחויב להגיש .ג

את כל  ןבתוכשתכיל    P&IDתוכנית כולל  התכנון . באר/לכל מתקן מים UVה
וכן כל הדרישות של הרשויות השונות  ,המפורטות במכרז זה רעננהמי דרישות 

י המציע יהיה מסמך "ע ושיוגש P&IDוסכמת   העקרוניהתכנון . והתקנות השונות
רשאית לדרוש לבצע בו שינוים בהתאם לצרכיה  רעננהמי מחייב את המציע אך 

 .ואבטחת איכות המים המסופקים לרשת המים
מכשיר  , מכשור ,UVמתקן ה :כוללת את כל הפריטים הבאים UVעלות מערכת ה .ד

יזרים כמוגדר צנרת ואב,מערך סינון קדם  ,רגש זרימה ,( נפרד) UVTמדידת ה
מערכת ,(CIP)ניקוי  ציוד,  י הספק"ונדרש עבנוסף לקיים בבאר  כל זאת  ,4בפרק 

. הנדרשות לתפעול שוטף של המערכת וכל מערכות העזר ובקרה תוכנה החשמל 
 רעננהמי ,משרד הבריאות  י"או נדרשו להוסיף לאחר מכן ע/המפורטים בשרטוט ו

 .או הרשויות השונות

. על כל פרטיה ורכיביה UVה חלק אינטגראלי של מערכת המערכת החשמל הינ .ה
באחריות הספק לספק את מערכת החשמל כולל התחברות למערכת החשמל של 

למען הסר כל ספק עלות אספקת והתקנת . י המזמין"המזמין במקום שייקבע ע
 . הינה על הספק ואחריותו המלאה ,כולל אישורה בהתאם לחוק  מערכת החשמל

 :הטיפול ( גיהוולטכנ)שיטת    5.4
לאחר UV למערכת ה יוזרמו     (בהתאם לתצורה)או ממתקן  בארהמ מי הגלם .א

קיים בבארות בהם  . (אלא אם החליט הספק אחרת ועל אחריותו)מערכת הסינון 
באחריות הספק . אחרי ציוד הסינון UVה ניתן לחבר את מערכת ציוד סינון 

של  יה ומערכות העזר השונותלדאוג להתקנת המערכת ושילובה על כל מערכות
 .מתקן מים/הבאר

טפל בספיקה  שעתית מכסימאלית או תבאופן  שותורכב תוכנן ת UVמערכת ה .ב
ובטווח הלחצים  4סעיף  0בטבלה לחליפין בספיקת מינימום שעתית כמפורט 

 .במסמך זה 3סעיף  0בטבלה המפורט 
 .יםוהספיקה הנמדד UVTתחושב ותתואם לערכי הUV (UVdose )מנת ה .ג
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ולמתן שירותי  מי רעננהשבאחריות   במתקני מים UVשל מערכות  התקנה והרצה, אספקהל

 UV-למערכות ה( אופציונאליים)תחזוקה 
 

 .לניקוי הנורות (מכאנית) מערכת אוטומטיתתותקן   UVבמערכת ה .ד
לפני   UVבמערכת ה המים המטופלים -שתייהמערכת בקרת איכות מי  .ה

 רציף באופן  ינוטרו  לכל מתקן אחראו  רעננהמי אספקתם לרשת המים של 
אך ,מד הספיקה הינו באחריות מי רעננה ) ספיקה: הפרמטרים הבאים למדידת
ת הספק לבצע את הפעולות הדרושות על מנת לקבל קריאת הנתונים באחריו

 ,רגש זרימה,  (י מי רעננה במידת הצורך"יסופק ע) עכירות,  UVT, )ממנו
 . (אם נדרש) בקרת לחץ יציאה ,טמפרטורה

 יחובר,   UVה בנוסף לחיבורו לבקר מקומי של מערכת UVמערכת ה מכשור .ו
ומטרתו למנוע הזרמת מים שאינם  מיםמתקן ה/הבארלמערכת פיקוד ובקרה של 

  . לרשת המים עומדים בדרישות החוק ועל פי כל דין

 UVה דרישות התקנת מערכת 5.5

אם לא צוין אחרת על ,בהתאם להוראות היצרן  UVמערכת האת  הספק יתקין  .א
נדרש  הספק להתקין את המכשיר שלפניו צינור ישר באורך של ,ידי יצרן  הציוד 

13D (פעמים קוטר  הצנרת  13שווה לאורך צינור ה )3וD (13אורך צינור השווה ל 
 . אחרי המכשיר( פעמים קוטר  הצנרת 

בכפוף לאישור בכתב ) באופן אנכי  UVמאפשרת להתקין את מכשיר הרעננה מי  .ב
 נוח , אי שניתן יהיה לתחזקו באופן שוטףובתנ(  UVומראש של יצרן מערכת ה

 התקנה זו נדרש לאשרה מראש ובכתב .  וההתקנה עומדת בכל דרישות הבטיחות
 . רעננהמי  על ידי 

מתקני /בארותתתאים להתקנה בכל י הספק "יש להדגיש כי המערכת המסופקת ע .ג
בגין אי התאמה של  רעננהמי לספק לא תהיה כל טענה ל. רעננההמים של מי 

 .UVה או אי יכולת להתקין את מערכת מתקן המים/למבנה הבאר UVה מערכת
 באמצעות הצנרת למשאבות ומערכות נעות תמחובר   UVה מערכתכידוע  .ד

חשוף לרעידות   UVה המכשירקיימים מצבים בהם לפיכך  ,שבמתקן המים 
מהפעלת  הנוצרים הלמי מים  כולל ,מכאניות עקב פעולת מערכות אחרות 

 UVה מערכתמבאופן שימנע  המערכתבאחריות הספק להתקין את . המשאבות
העלולים לגרום לו נזק או לפגוע  רעידות והלמי מים, אנייםמכקבלת זעזועים 

 .התקינה םבפעילות
ווצרות בועות אויר יבאופן שימנע ה UVה מערכתאת באחריות הספק לתכנן  .ה

תשתית כולל ,והמכשור  אחריות התקנת הציוד ומבנה הצנרת האספקה . בצנרת
 .בלבד רעננהמי למכשיר הינה של חשמל להולכת 

שתינתן   במתקן המים  לנקודת התחברות UVבקרה  ממערכת החיבורי חשמל ו .ו
( . כולל החומרים הנדרשים),הינם באחריות הספק ועל חשבונו , רעננהמי י "ע

 הספקי "שיעשה עעל בסיס  תכנון  רעננהמי תעלות ומעברים יבוצעו על ידי 
  .רעננהי מי "ויאושר ע

 (UVחיטוי במערכת המים לאחר )  איכות מי הגלם והמים המטופלים ניטור 3.6

מי גלם ומים )את כל בדיקות המעבדה של הרכב המים  על חשבונובצע י הספק (1)
י "בהתאם לנדרש עכל זאת  UVהנדרשים להפעלת מערכת ה ( UVלאחר  מטופלים

עלות הבדיקות עד מסירת . הרשויות ועל פי כל דין ובנוסף על פי הנדרש בהסכם זה
י הספק "ע UVמערכת החיר הכולל שניתן עבור כלולות במ רעננהלמי  UVמערכת ה
הספק לא יטען לכל תוספת בגין בדיקות או דיגומים שידרשו על ידי . בהצעתו 

על מנת להבטיח את איכות  רעננהמי י "הרשויות השונות או כפי שידרשו מעת לעת ע
 .רעננהלמי מי השתייה המסופקים 

 . הבריאות לביצוע הדיגום י משרד"עי דוגם מוסמך "תתבצענה עבדיקות ה( 2) 
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ולמתן שירותי  מי רעננהשבאחריות   במתקני מים UVשל מערכות  התקנה והרצה, אספקהל

 UV-למערכות ה( אופציונאליים)תחזוקה 
 

י הרשות "י משרד הבריאות ומוסמכת ע"ע במעבדה מוכרתאנליזת המים תתבצע ( 0) 
י "המעבדה תוסמך לביצוע הבדיקות הנדרשות ע. הלאומית להסמכת מעבדות 

 .הרשויות השונות וכמפורט במפרט הטכני
 בקטריולוגיות,מיות בדיקות כימי המוצר יכילו ו המים המטופלים,אנליזת מי הגלם ( 4) 

בהתאם לדרישות השונות ובכפוף לתקנות השונות שמפורסמות מעת  ופיזיקאליות
   .לעת

פ הדרישות והנהלים של משרד הבריאות "למים המופקים ע הספק יבצע בדיקות( 3)
למים ו( מי גלם)מהבאר  . 5 פרקומפורטות  רעננהמי י "בתוספת הבדיקות הנדרשות ע

ללא  תבצע על פי הנחיות משרד הבריאות כפי שיתוקנו מעת לעתהדיגום י .המטופלים
 . דרישות אלהתמורה בגין של הספק לתוספת כל דרישה 

כמפורט )תכנית הניטור בשלביה השונים ב כמפורטנקודות הדיגום בהדיגום יתבצע ( 6)
 :(למסמך זה 5פרק 

 :נקודות הדיגום מוגדרות במיקומים הבאים( 7)
o מערכת הלפני  -( מתקן מים/מי באר ) נקודת דיגום מי גלםUV   
o ממערכת הביציאה  -מים מטופליםUV (מיקום על פי  לפני נקודת ההכלרה

 . ( UVהתקנת מערכת ה
הכל בהתאם להוראות , כפופה לשינויים 4בפרק המפורטת  בדיקותניטור והתכנית ה( 8) 

 .בין הצדדים הסכםב הרלוונטי סעיף ה

 UVרכת הומעאספקת המים  חיטוי מערכת 3.7

 . UVמערכת הווניקיונה של  מערכת הזנה ואספקת המים  הספק חייב לדאוג לתקינות
מערכת הזנה ואספקת המים וכן  להעמיד את כל התנאים הנדרשים שמערכתעל הספק 

 בדרישות התקן והוראות משרד הבריאות למתקני אספקת מי שתייה יעמדו  UVה
 ג"התשע( ל מי שתייה ומתקני מי שתייהאיכותם התברואתית ש)תקנות בריאות העם  )
  . (13סעיף  2310-

 UVה מערכת ורכיבי  חומרי מבנה /.5

 SS316חלד -פלדת אל: UVריאקטור  (2)
או  EPDM, ויטון, טפלון, שרוולי קוורץ,  SS316חלד -פלדת אל: חלקים רטובים (0)

 .ומתאים למי שתייה UVכל חומר אשר עמיד בקרינת 
 .שאי תו תקן ישראליאביזרי צנרת וצנרת מים יהיו נו (4)
וחיבוריה למערכת אספקת המים של המזמין תהיה  UVאוגני מערכת ה (3)

בכל מקרה אישור . על פי דרישת המזמין NDאו  BSבאמצעות אוגנים בתקן 
האוגנים יעשה על ידי המזמין מראש בשלב התכנון ועל הספק להתאים את 

 .המערכת לדרישת המזמין על חשבון הספק
הבאים במגע עם , המכשורו (לעיל 2ק "כמפורט בס)חומריה , כל רכיבי המערכת (6)

או ( נדרש אישור מכון התקנים) 5414י "תבדרישות  לעמוד חייבים מי שתייה
 תנאי מתלהאישור זה הינו   .לקבל את אישור מכון התקנים לעמידה בתקן דומה

 .במתקן המיםלהתקנת המערכת 

 33%-ן הפעולה עד להמערכת תכלול אמצעי להפחתת עוצמת הנורות בזמ (7)

 .הנמדד UVTו ה כפונקציה של ספיקת המים מהעוצמה המלאה

 נורה אשר. לא תהיה מושפעת משינויים בטמפרטורת המים UV-עוצמת ה  (8)
 .משינויי הטמפרטורה לא תהיה מאושרת יושפעו  ביצועיה 

המכיל אמצעי הגנה מכני שלא , ניתוק מהיר/ י חיבור "המנורה תתוקן במקומה ע (3)
במידה של ניתוק . להוציא את הנורה מהמקום טרם ניתוק זרם החשמל יאפשר

 .פעיל מהתחשמלותמתותקן הגנה על ה, הנורה בעת פעולתה
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ולמתן שירותי  מי רעננהשבאחריות   במתקני מים UVשל מערכות  התקנה והרצה, אספקהל

 UV-למערכות ה( אופציונאליים)תחזוקה 
 

ללא פרוק המערכת והשבתתה , המערכת תותקן באופן שיאפשר החלפת נורה (13)
 . י כל מפעיל מתקן שיוכשר לכך"פעולת ההחלפה ניתנת לביצוע ע. שעה 1ליותר מ

. על פי הנחיות היצרן ותקנו במאוזן ובניצב לזרימת המיםי UV-מנורות ה (11)
 .י שרוולי קוורץ"המנורות יוגנו ממגע עם המים ע

 UV (UVI)מדידת עוצמת ה ..5

על מנת שניתן יהיה לוודא  באופן רציף בנפרד במערכת תנוטרהפועלת כל נורה   (1)
את שעות שימנה ,בנוסף כל נורה במערכת תחובר למכשיר מניה  .את תקינותה

 .עבודה של כל נורה בנפרד או לחליפין של כל מערכת הנורותה
שתסופק  HMIעל מערכת ה לעיל   1ק "להציג את נתונים הנדרשים בסעל הספק  (2)

 .  ( על ידו וכן בממשק למערכת הסקאדה של המזמין
שדות , םימוגן מרעשי רקע סטטי יהיה  "(מכשיר המדידה"להלן ) מד העוצמה  (0)

על המכשיר . שונות העלולות לפגוע בטיב המדידהוהפרעות אלקטרומגנטיות 
 . FCCמדידה לעמוד בתקן 

ויחובר למערכת  (mA 4-23 )תתבצע באמצעות בעל פלט אנלוגי המדידה   (4)

 UV.-ה מערכת הבקרה של 
 .IP 67אטימות בדרגת מכשיר המדידה יעמוד   (3)
לצרכי שרות או  מכשיר המדידה מהריאקטורנדרש שניתן יהיה לנתק את   (6)

 (.התקנה יבשה)ללא צורך בריקון הריאקטור  ,האחזק

 (שרוולי הקוורץ) UVמערך ניקוי של מנורות ה 5.20

מנגנון ניקוי המערכת תתוקן עם ,  UVשל מנורות ה עבור ניקוי שרוולי הקוורץ (1)
. נון יורכב מטבעות היושבות על גבי שרוול הקוורץ ומנקות אותוגהמנ. אוטומטי

 .טבעות הניקוי יהיו ברות החלפה
 . בלבד י מנוע חשמלי"רכת הניקוי תופעל עמע (2)
 .DC V 24י מתח הפעלה "מערכת הניקוי תופעל ע (0)
 (פנימיים או חיצוניים) מכאנייםהמערכת תעבוד ללא מפסקי גבול  (4)
י "עעל מנת לאפשר זאת  הניקוי צריכים להיות ברי שינוי בשטח  מרחקי  (2)

 .המפעיל בהתאם לצורך
שינוי ממבנה מערכת הניקוי למרות המפורט לעיל רשאי הספק לבקש  (0)

הספק חייב לקבל אישור לכל שינוי . באישור המזמין ומשרד הבריאות
 .מראש ובכתב מידי המזמין

 
 ( UVTכולל למערכת מדידת ה) CIPמערכת  3.11

מערכת .  UVמערכת הל( CIP)הספק יעמיד לרשות המזמין מערכת ניקוי כימית  (1)

שרותי תחזוקה של  תהיה ברשות הספק כל תקופת ההתקשרות למתן CIPה

והשימוש בה כלולות במחיר היחידה של  CIPעלות מערכת ה. המערכת על ידו
 .השרות החודשי הניתן על ידי הספק

 .חיצונית CIPמערכת  תורכב באופן שניתן  לחבר UVמערכת ה  (2)

, CIP-ותכלול מיכל לתמיסת ה ( סקיד) נייד מבנה תותקן על   CIP-מערכת ה (0)
 .רת וחיבור לחשמלצנ, מסנן, משאבת סחרור

ועל הספק להציג אישורים אלה  3408י "הכימיקאלים יעמדו בתקן הישראלי ת (4)
 .בהצעתו

ונמסרה למי  י הספק"ע שסופקה והותקנה UVתתאים לכל מערכת  CIPמערכת ה (3)
 .רעננה
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ולמתן שירותי  מי רעננהשבאחריות   במתקני מים UVשל מערכות  התקנה והרצה, אספקהל

 UV-למערכות ה( אופציונאליים)תחזוקה 
 

עם סיום   רעננהמי הספק מתחייב להעביר את מערכת הניקוי הכימי לרשות  (6)
ללא כל תמורה  המערכת תועבר מערכת  להתקנה והפעלת הסכם ההתקשרות 

 .מידית וניתנת להפעלה מתוחזקת  תקינה תהיה  מערכתוה

בהתאם לתקנות ועל  CIPהספק מתחייב לאכסן את הכימיקאלים עבור מערכת ה (7)

 במתקני CIPאין אישור לספק לאחסן את הכימיקאלים של מערכת ה. אחריותו
בכל מקרה אחסון  .ללא אישור והיתרים מספקים רעננהשל מי  מים

 .רעננהמי של ומראש  נדרש הספק לקבל אישור בכתב  רעננהמי הכימיקאלים ב

נוזלים . הינה על הספק( CIPלאחר תהליך ה)אחריות על פינוי חומרי הניקוי  (8)
לא תינתן . י הספק ויפונו לאתר מורשה על פי כל דין"וחומרים אלה יאספו ע

באר ועל הספק לפנותם עם סיום ל בשטח ה"לספק רשות לאחסן את החומרים הנ

 .CIPפעולת ה

בתקופת האחזקה " רישיון  רעלים"יידרש הספק לצורך שימוש בכימיקלים ב (3)
 .באחריות ההספק ועל חשבונו לקבלן מהרשויות המוסמכות ועל פי כל דין

 

 רגשים  5.21

 רגש טמפרטורה (2)
 ,רגש הטמפרטורה . במערכת יותקן רגש טמפרטורה להגנה מפני התחממות יתר

כאשר ערך הטמפרטורה של המים  פעולת המערכת באופן  אוטומטיעצור  את י
המערכת תדווח על תקלה במקרה של .  יעלה מעל הערך שנקבע שערך גבול

  .התחממות יתר
את פעולת המערכת פסיק על הספק להבטיח כי רגש הטמפרטורה יפעל וי

מערכת ) UVהפעלה ידני של מערכת ה בבהתאם לקריטריונים שיקבעו גם במצ

 .(איננה פועלת UVהבקרה של ה

 רגש זרימה (1)

מפני מצב של חוסר  UVשתפקידו להגן על מערכת ה זרימהבמערכת יותקן רגש 
רגש הזרימה יותקן לאחר מעקף  .או חוסר נוזל במערכת בזמן הפעלתה, זרימה

 פעולת המערכת באופן  אוטומטייעצור  את  ,רגש הזרימה. ניתוק המערכת

 .   UVוזל או חוסר זרימה של נוזל בזמן הפעלת מערכת הבמצב של חוסר נ

 .UVהמערכת תדווח על תקלה במקרה של חוסר זרימה או נוזל במערכת ה
את פעולת המערכת בהתאם  פסיקיפעל ויזרימה על הספק להבטיח כי רגש 

 .UVהפעלה ידני של מערכת ה בלקריטריונים שיקבעו גם במצ

  UVTמד  5.23
קריאה רציפה  יאפשר  UVTמד ה. ( מכשור נפרד) פרדנ UVTמד  במערכת יותקן  (1)

  .UVמערכת המי הכניסה לשל   UVTשל 

 .ולא בכל דרך אחרת ונפרד באמצעות מכשיר יעודיתעשה  ישירה  UVTמדידת  (2)

בסעיף  בהתאם למפורט CIP) ניקוי כימי עצמי אוטומטי יכיל מתקן  UVT-מד ה (0)
  .(לעיל3.11

כמו כן יתאפשר ) UVה של מערכת הלמערכת הבקריהיה מחובר  UVTמד ה (4)

י "כפי שנקבעו ע UVTחריגה מערכי ה(. לחברו למערכת הסקאדה של המזמין
המזמין יאפשרו למערכת להתריע או להפסיק את פעולת המערכת בכפוף 

 . לדרישת המזמין

לווסת את עוצמת הקרינה  UVיאפשר למערכת הבקרה של מערכת ה UVTמד ה (3)
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ולמתן שירותי  מי רעננהשבאחריות   במתקני מים UVשל מערכות  התקנה והרצה, אספקהל

 UV-למערכות ה( אופציונאליים)תחזוקה 
 

 .ל ידושימדדו ע UVTבהתאם לערכי 

באופן   UVTהספק יבצע את כל הפעולות הנדרשות על מנת לאפשר ניקוי סנסור ה (6)

 .UVTשוטף על מנת שלא תפגע מדידת ה

ללא  פגיעה או הפרעה  UVTהספק יאפשר החלפה או מתן תחזוקה  למד ה (7)

 .UVלפעולת מערכת ה

 מערכת אספקת  החשמל 3.14

הזנה  מפסק (ארבכל ב שנמצאלוח חשמל ) בלוח הראשי תתקין   רעננהמי  (1)
התחברות הלוח המשני ללוח הראשי . UVה תמערכשל  משני חשמל ללוח 

  .רעננהמי אישור נציג ובתאום  תתבצע 

בקרבת שימוקם  (באתר "משני"לוח )נפרד יותקן לוח חשמל  UVלמערכת ה (2)
הכל על פי צורך ובהתאם לדרישת נציג  מתקן מים/או במבנה הבאר UVמערכת ה

  .הוראות הבטיחותובכפוף ל רעננהמי 

תבוצענה  עבודות חשמל ובקרה  .רעננהמי נציג הספק יעבוד בהתאם להוראות  (0)
 .(מפרט מיוחד לעבודות חשמל ובקרה) מפרט הטכניל  0.2פרק ב בהתאם למפורט 

 :באחריות הספק לבצע ולעמוד בדרישות  הבאות 0.2בפרק בנוסף למפורט  
אישור על הספק לקבל (  התקנהת הבתום עבוד)לפני מסירת העבודה למזמין   .א

הספק . המערכת ועמידתה בדרישות על פי כל דיןלתקינות  בודק חשמל מוסמך
 .יישא בעלות בודק החשמל

של  על סמך אישור הבודק יינתן לספק אישור לחיבור המתקן למערכת החשמל   .ב
 .(מתקן המים/הבאר לוח החשמל הראשי במבנה, קרי) רעננהמי 

מי   נציג  ל המתקן חיבות לקבל אישור בכתב ומראש שלכל תוכניות החשמל ש  .ג
 .רעננה

 UVמערכת המערך פיקוד  ובקרה של  3.13

על הספק לקבל אישור מראש ובכתב של סוג , בקר מתוכנת  תכיל    UVמערכת ה (1)
 רשאים להכתיב לספק את סוג הבקר רעננהמי . הבקר שברצונו להתקין במערכת

 .הינה סופית  בנושא  רעננהל מי ש והחלטתה  UVשנדרש להתקין במערכת ה
באחריות  הספק לוודא על תאימות מלאה , רעננהמי לאחר אישור הבקר על ידי   (2)

 . מתקן המים/בקר לבקר שמותקן בבארהבין 
למערכות  UVה הבקרה של  מערכתחיבור ישיר של  רעננהמי י "במידה ויידרש ע (0)

+ כרטיס סלולארי   UVמערכת ההספק יתקין ב,  רעננהמי של  ( סקאדה) הבקרה
או לכל מקום אחר   רעננהמי של  אנטנה להעברת המידע אל מרכז הבקרה

 .שייקבע
תפעול תאפשר איסוף נתונים הרציף של   UVה מערכתמערכת פיקוד ובקרה של  (4)

 : המערכת הכולל
 .וכן פעילות רגש הזרימה( ש"מק)ספיקה רציפה  .א
  .UVמערכת הל בכניסה UVT  מדידה רציפה של ערכי  .ב
 ( .UVDOSE)רציפה המוקרנת  UVמנת  .ג
 (.להתחבר למד עכירות קיים במתקן ניתן)עכירות  .ד
  .שעות עבודה של כל נורה .ה
 .(UV Intensity) המערכתשל  UVעוצמת  .ו
 .מדידה רציפה)%( יעילות פעולת הנורה  .ז
 ות/מספר הדלקות של הנורה .ח
 .מנין שעות עבודה לכל נורה .ט
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ולמתן שירותי  מי רעננהשבאחריות   במתקני מים UVשל מערכות  התקנה והרצה, אספקהל

 UV-למערכות ה( אופציונאליים)תחזוקה 
 

 .תקלה/דוממת/מערכת פועלת .י
 .תקלה/דוממת/פועלת -CIPמערכת  .יא
 .מספר מחזורי ניקוי של המערכת .יב
 .מצב קירור, מצב חימום: סטאטוס נורות .יג
 .טמפרטורת הנוזל .יד
 .הודעה על תקלות על פי המפורט להלן .טו

 מפעיל צגהכוללת  מקומית( ממשק אדם מכונה) HMIמערכת תכיל  UVמערכת ה (3)
בלבד  רעננהבמקרים בהם משיקולים  הנדסיים של נציג מי , לפחות" 12בגודל 

משני החשמל יותקן על דלת לוח  צג המפעיל  .ניתן יהיה לשנות את צו המפעיל 
 . רעננהמי י "או בכל מקום אחר בשטח האתר שיידרש ע בקרשבו מותקן ה

 . רעננהמי י "בהתאם לנדרש ע( מסכים 0לפחות ) הפעלה מסכי המערכת תכיל  (6)
 :  (לפחות) המסכים הבאים הספק נדרש להתקין את  

 . המערכתמסך ראשי להצגת כלל  .א
 .מסכי זום עבור הציוד כולל הפעלות מהמסך  .ב
 .של כל תקלה במתקן  מדויקמערכת תקלות לאיתור  .ג
כפי היסטוריים על כל מדידה אנלוגית או דיגיטאלית  של נתונים  גרפירישום  .ד

חודשים של כל הנתונים התפעולים  6כרון של ילפחות ז).  רעננהשיוגדרו על ידי 
 (פורטים לעילהמ

 .מסכי פרמטרים כולל הרשאות בהתאם  .ה
על דיסק   רעננהלמי אפליקציית המסך  תהא מתועדת באופן מושלם ותועבר  .ו

 . או מטעמה רעננהי מי "או כל אמצעי אחר שיקבע ע צרוב

 רעננהמי של  ( סקאדה) מרכז הבקרהחיבור ל 3.16

הכללית למערכת הבקרה   UVמערכת המערכת הבקרה  המקומית של חיבור   (1)
מתחייב הספק .  או מטעמה רעננהמי י "תבוצע ע,כולל מסכי בקרה ושליטה 

מי למערכת הבקרה ושליטה של  UVלחיבור מערכת הסייע ככל שיידרש ל
 .רעננה

  רעננהמי של  הנדרש במרכז הבקרהסיוע בהתאמת המידע הספק מתחייב לתת   (2)
 :הספקת הנתונים הבאים הסיוע  כולל 

  הגשת סכמותP&ID . 

 הסבר מפורט על התהליך. 

  העתקי מסכים של האפליקציה המקומית כולל כתובות של האפליקציה
 .המקומית וכל הנדרש לבניית אפליקציה במרכז הבקרה 

 לבניית האפילקציה במערכת  רעננהי מי "כל נתון או מידע נוסף שיידרש ע
 .רעננההבקרה של מי 

מערכת הבקרה של  תבהרצת מערכ לקחת חלק ככל שיידרשהספק מתחייב   (0)
 .במרכז הבקרה  UVמערכת עד להצגה מושלמת של מול מרכז הבקרה  UVה

או שליפתם /שינוים ו,המערכת תאפשר גישה לנתונים המוגדרים במערכת   (4)
מי י התחברות בתקשורת למערך התקשורת הקיים של "וכן ע UVמערכת המ

 .רעננהמי כפי שייקבע על ידי  רעננה

כל זאת , פרמטרים לחיווי  23 לפחות לקבל קריאה של  הרעננמי להספק יאפשר   (3)
 . רעננהמי על פי דרישת 

י  הספק על "יותקן ע או גורם אחר  רעננהמי על ידי  מכשור נוסף במידה ויידרש  (6)
 .רעננהמי חשבון 
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ולמתן שירותי  מי רעננהשבאחריות   במתקני מים UVשל מערכות  התקנה והרצה, אספקהל

 UV-למערכות ה( אופציונאליים)תחזוקה 
 

, UVמערכת הלצורך הפעלה וכיבוי של , רעננהמי החווי למערכת הבקרה של   (7)
ומד  או ביציאה מהקידוח  המים ה ממתקןביציא יעשה באמצעות מד הספיקה

מותנה ) או לחליפין מד הספיקה ומד הלחץ ביציאה מהבארהלחץ בכניסה אליו  
 . UVבמקום התקנת מערכת ה

 . י מגע יבש המתקבל בעת פעולת הבאר "תהא עפ UVמערכת ההפעלת   (8)
הספק יכין מספר מגעים לקשר בין מערכת הבאר הקיימת למערכת הבקרה של  

   .(יציאות לפחות  4כניסות  4) UVת המערכ

 מידע ותקשורת תקלות 5.25
וכן מערכת  במערכת תקלות של המערכת אשר נדרש רישומם לספק  תגדיר  רעננהמי 

 . התראה שתודיע על תקלות במערכת
יוצגו באופן ברור ונוח  UVבמערכת הכל התקלות  -  תקלותרישום מערכת   (1)

של  ל יועבר למרכז הבקרה"התקלות הנם רישו. המקומית  HMIה        במערכת 
 .  רעננהמי י "שתקבע עבאמצעות תקשורת   רעננהמי 

 : יועברו בערוצים נוספים  רעננהמי י "כל התקלות הקריטיות אשר יוגדרו ע  (2)
 . מהבקר המקומילאנשי האחזקה ישירות  SMSשידור הודעת  .א
 .  מגעים יבשים למערכת בקרה קיימת בבאר .ב
בור מערכת ההתראה למערכת ההתראות של מערכת הספק יאפשר את חי .ג

 . רעננהמי המים ב
תאפשר  העברת הנתונים רציפה   UVמערכת המערכת הפיקוד והבקרה של   (0)

. והפרמטרים התפעולים השונים המערכתעל מצב  רעננהמי לחדר הבקרה של 
של (כיבוי חירום)תאפשר שליטה  UVשל מערכת ה מערכת הפיקוד והבקרה 

 .רעננהמי מחדר הבקרה של  UVמערכת ה

 ותוכנה מ"אישור תפ 3.18

מי נציג לאישור הספק יגיש ,לעיל  3.1-3.16 בהתבסס על דרישות בסעיפים   (1)
של  ושילובה במערכת אספקת המים מ המערכת המוצעת על ידו"את תפ  רעננה

לא ניתן יהיה להמשיך ביישום  רעננהמי ללא קבלת אישור בכתב  מ. רעננהמי 
  .מערכתוהפעלת ה מ"התפ

 ת הפיקוד והבקרהגרסה מעודכנת של תוכנ  רעננהמי הספק מתחייב להעביר ל  (2)
על פי הצורך עשה שת UVשל מערכת ה עדכון תוכנת הבקרה .UVשל מערכת ה

עד מועד קבלת  רעננהמי תועבר לידי  י הספק"בשלבים שונים של הפרויקט ע
עד  האחרון מבין במו, או בגמר חוזה התחזוקה (שלב המסירה) המערכת על ידה

 .השנים

 :עוד תוכנהית 3.13
 : יכיל את הפרמטרים הבאים רעננהתיעוד התוכנה והעברתה למי   

 .עוד כל האלמנטים בתוכנה ית  (1)
 .' שורות וכיוב , פונקציות , עוד של הבלוקים ית  (2)
תן יי הספק במסירת המערכת .  רעננהמי י "עוד שיידרש עיישלים כל ת הספק  (0)

לצורך זה  רעננהמי י "או כל אדם אחר שימונה ע רעננה מיהסבר מפורט לנציג 
הסבר על מבנה , הסבר מפורט על התהליך :  כוללההסבר  .על כלל התוכנה

 .התוכנה וכל הבלוקים ומרכיבי התוכנה 
בגמר  רעננהמי י "ה ולשינוי עיכל הבלוקים בתוכנה יהיו פתוחים וניתנים לצפי  (4)

 . בין השניםהאחרון מ,או התחזוקה  תקופת האחריות
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ולמתן שירותי  מי רעננהשבאחריות   במתקני מים UVשל מערכות  התקנה והרצה, אספקהל

 UV-למערכות ה( אופציונאליים)תחזוקה 
 

: קרי) מ מפורט "יגיש תפ הספק -אור פעולת מערכת  ית – מ"תפ  (3)
  P&IDאת סכימת   יכילהמסמך .   התוכנה לפני ביצוע רעננהמי  לאשור(המסמך

 . UVמערכת השל ( סכימת תהליך ומכשור)
את כל הסימונים תכלול  UVמערכת חיטוי (  P&ID)ת התהליך סכימ  (6)

 . ור הציוד והמכש המוסכמים של 
התרשים יכיל את . הספק יציג תרשים מפורט של המערכת  כולל מערכות העזר   (7)

של הציוד והמכשור שילוו וישמשו בכל שלבי הקמת  הסימונים המוסכמים כל 
מי תרשים זה יעודכן לפני מסירת  המערכת ל. HMIהמערכת  והרצתה ומערכת 

 .רעננה
על . מהלך ביצוע הפרויקט כל מ באופן מפורט"התפהספק מתחייב  לעדכן את   (8)

 המערכתלפני מסירת  הספק להגיש גרסה עדכנית ומעודכנת ומאושרת על ידו 
 .או לפני גמר תקופת התחזוקה רעננהמי לידי 

י הספק וכל "ערשאית לעשות כל שימוש בתוכנת הבקרה שפותחה  רעננהמי   (3)
 . וכל מערכת שקשורה אליה UVמערכת הלצרכי הפעלת  זאת 

 :למדידה רציפה רשים נדפרמטרים  3.23

מי ) UVממערכת היציאה או , (מי גלם) UVלמערכת הכניסה  :ספיקה  (1)
בכל אחת מן . באר/כל זאת בהתאם למיקום מד הספיקה במתקן המים,(מוצר

עם פלט חשמלי המאפשר  העוברת המדידות נדרשת גם מדידה של כמות המים
תתבצע על ידי  למען הסר כל ספק מדידת נתון זה ואגירתו.  קריאה מרחוק

 .באר/ללא כל קשר למערכת הקיימת במתקן המים UVמערכת ה
 .של כל מדידי הלחץ( קריאה רציפה)קריאה .UVלמערכת הכניסה ב:  לחץ  (2)

ידה וקיימת מערכת כזו במתקן המים ניתן להשתמש במערכת מדידה מב
למען הסר כל ספק מדידת נתון זה ואגירתו תתבצע על ידי מערכת . הקיימת

 .באר/ללא כל קשר למערכת הקיימת במתקן המים UVה
במידה  (.קריאה רציפה)רעננהמי לרשת המים של בנקודת האספקה : עכירות  (0)

למען . וקיימת מערכת כזו במתקן המים ניתן להשתמש במערכת מדידה הקיימת
ללא כל קשר  UVהסר כל ספק מדידת נתון זה ואגירתו תתבצע על ידי מערכת ה

 .באר/קן המיםלמערכת הקיימת במת
 .טמפרטורת הנוזל בריאקטור -טמפרטורה  (4)
  . במערכת נורה עבודה של כל השעות מדידה של   :חשמל  (3)
(6) UVT   : מדידה רציפה שלUVT בכניסה למערכת הUV. 
   :UVמנת   (7)

 של המערכת  מנת קרינה  (UV Dose). 

  עוצמת קרינה(UVI) 
 .נורה פעולה של כל /תקינות חווי (8)

 
 התראות  נדרשות 5.12

(1) UVT- (רעננהי מי "ערך חריג הכוונה ערך חריג מערכים שנקבעו ע)  ערך חריג. 
 (באר/מתקן מיםמערך מורשה לכל  1%) נמוכה מערך סף UVמנת  (2)
 (UVI)נמוכה  UVעוצמת  (0)
 .תקלה בנורה (4)
 (מאורך החים שאליו התחייב הספק 83%) .אורך חיים של נורה חורג מהמותר (3)
 .מספר הצתות גדול מערך מותר (6)
 .רכתתקלה במע (7)
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ולמתן שירותי  מי רעננהשבאחריות   במתקני מים UVשל מערכות  התקנה והרצה, אספקהל

 UV-למערכות ה( אופציונאליים)תחזוקה 
 

 .קבע בתקנות משרד הבריאותנש גבוה מהערך ערך:עכירות  (8)
כאשר המערכת  UVבמערכת האין מדידת זרימה :חוסר זרימה (3)

  .פועלת
 (.מד ספיקה)מעל ערכי התכנון  נמוכה /ספיקה גבוהה (13)
טמפרטורת הנוזל גבוהה מהערך נקבע  .טמפרטורה גבוהה במערכת (11)

 .י הספק"ע
 חווים נדרשים 3.22

 (מפסק זרם ראשי)מל  מחובר לחש UVהמתקן  (1)
 ,חוסר פאזות חשמל (2)
 .תקלה כללית במתקן  (0)
 CIPמערכת בניקוי  (4)

 
  אביזרי בטיחות 3.20

דרש על פי הנחיות הספק יתקין בכל אחד מהמתקנים אביזרי בטיחות וגיהות כנ( 1)
מי בהתאם לדוח בטיחות שיוגש לאביזרי הבטיחות יותקנו  .כל דיןוהוראות ועל פי 

 .המערכת כולל צנרת וחיבוריםואישור תכנון עם תחילת העבודה  רעננה
מתקן  מי הבאר) רעננהמי למערכת המים של  הוחיבור המערכתעם סיום התקנת ( 2)

דוח בטיחות של המתקן  רעננהמי מתחייב הספק להגיש ל( ורשת אספקת המים המים
 . וכל הציוד הנלווה

מי המים של  רק לאחר השלמת כל המפורט בדוח יותר לספק להתחבר למערכת( 0)
 .UVמערכת חיטוי  במטרה להפעיל את רעננה

את  רעננהמי על הספק להגיש לאישור , לביצוע העבודה לפני חתימת החוזה 3.24
בפרויקט ונדרשת על ידו לביצוע רשימת הציוד המדויקת אשר הינו מתכוון לספק 

לקבלת שקיפות ובהירות בנושא איכות הציוד אשר יסופק במטרה , זאת. ההתקנה
רשימת ציוד זו . רעננהמי ויקט ולמניעת טעויות בהבנת הדרישות הטכניות של בפר

 . תהיה חלק בלתי נפרד מחוזה הביצוע של העבודה
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ולמתן שירותי  מי רעננהשבאחריות   במתקני מים UVשל מערכות  התקנה והרצה, אספקהל

 UV-למערכות ה( אופציונאליים)תחזוקה 
 

 UVמערכת ה התקנתהוראות ל  1

 המערכת התקנתל ם מקדיםתנאי 6.1

התנוחה  . רעננהמי י "קבע עיכפי ש   " מתקן מים /בארה" באתר המערכת תורכב  (א)
את הספק ינחו   רעננהמי והנתונים שימסרו על ידי נציג  UVשל מערכת ה הכללית 

על מערכת הולכת   4 פרקב המפורט המידע . הומיקומהמערכת בכל הקשור למימדי 
הינו לידיעה בלבד והספק חייב לבדוק ולוודא את כל הנתונים המים בבארות 

לתשומת לב של . להתקין את המערכת/הנדרשים לו להגיש את הצעתו ולספק
 .וממדים המותרים של המערכת המוצעת UVציעים למיקום שנקבע למערכת ההמ

 משרד הבריאות לקבל את אישורמתחייב  הספקלביצוע העבודה  כתנאי מקדים (ב)
לדרישות מי המערכת בהתאם  תכניותאת  הספק יגיש  .לתצורה המוצעת על ידו

י "צעת עהמערכת המו. המפורטות במסמכי המכרז וכן שימסרו לו מעת לעת רעננה
אישור . כל  הנתונים הנדרשים בהתאם לתקנות ועל פי כל דיןהספק עליה לכלול את 

קבלת אישור משרד הבריאות . הינו תנאי הכרחי לתחילת העבודה משרד הבריאות
 .ועל חשבונו הינו באחריותו המלאה של הספק

דה על עמי בכפוף להנחיות משרד הבריאות הספק חייב להציג אישור מכון התקנים (ג)
לכל המכשור והאביזרים שבשימוש במערכת כמפורט   3432י "בדרישות התקן ת

  אישור מכון התקנים או תו תקן רלוונטי לכל פריט ציוד. להלן' ק ג"ס 6.2בסעיף 
 .הינו תנאי הכרחי לאספקת המים לרשת והינו באחריות מלאה של הספק

תכנון מפורט של    רעננהמי הספק יגיש לאישור ,לאחר אישור משרד הבריאות   (ד)
  . ובקרה 3חשמל,צנרת, כולל עבודות הנדסה אזרחית UVה מערכת 

 . ועל חשבונו ידועל מדידות שיבוצעו על  יתבסס  תכנון הספק  (ה)
חיבור ל ועבודות חשמל ובקרה  עבודות הנדסה אזרחית,תכנון מפורט של הצנרת  (ו)

 תכניותיכללו ו רעננהמי י הספק לאישור "באר יוגשו ע/מתקן מיםל UVמערכת ה
 .  הנדרש לביצוע העבודה המתוכננתמפורטות וכתב כמויות 

כתנאי לתחילת  רעננהמי נציג י "התוכניות ההנדסיות יאושרו מראש ובכתב ע (ז)
 .רעננהמי י "ע  קידוח /מתקן המיםב של התשתיות הקיימות  עבודת ההתאמה

( המערכת יצרןבמידה ואיננו ) UVאישור  בכתב של יצרן מערכת ההספק יציג  (ח)
תנאי זה הינו הכרחי . נעשו בכפוף להוראותיו UVה שתוכניות התקנת מערכת
 .באר/מתקן המיםלתחילת ביצוע העבודות ב

הספק אינו רשאי לבצע כל שינוי בצנרת הבאר או במקום הייעודי שנקבע להתקנת  (ט)
 .לעיל' ק ז"ומערכות העזר ובהתאם לתוכניות המאושרות כמפורט בס UVה מערכת
במקום  UVה מערכת הנדרשות להתקנת  התאמות מידהרשאי לבצע הספק 

 .באר/מתקן המיםשהוקצה לה ב
הספק אינו רשאי לבצע כל שינוי במערכת החשמל והבקרה של הבאר אלא רק  (י)

 .רעננהמי י "להתחבר במקום שתוכנן ואושר לו ע
עליו  רעננהמי י "ע המוסכם ,של המערכתבקש הספק לשנות את מקום ההתקנה  (יא)

 . רעננהמי ל אישור מראש ובכתב של לקב
( הסופי )המפורט בתכנון   רעננהמי והנחיות הספק מתחייב להכיל את כל הערות   (יב)

 . ויםהצנרת וההתקנים הנלו, UVה מערכתשל 
 ו המלאה של מאחריותכדי לגרוע  רעננהמי אין באישור ,ספק כל  הסרת מען ל (יג)

  .ספק בדרישות החוזהולעמידת ההתקינה  הפעולת, המערכת הספק לתכנון 

                                                           
3
תכנון של צנרת , אספקה וחיבור של לוחות החשמל בהתאם לנדרש בתקן, הקמה,הינה תכנון  – תכולת עבודות החשמל 

 .  להולכת החשמל למתקנים ואספקת כל מערכת אחרת הקשורה למערכת החשמ
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ולמתן שירותי  מי רעננהשבאחריות   במתקני מים UVשל מערכות  התקנה והרצה, אספקהל

 UV-למערכות ה( אופציונאליים)תחזוקה 
 

בהתאם לתקנות הבטיחות ועל פי כל  UVאמצעי מיגון על מערכת ההספק יקים   (יד)
וכן על מנת לשמור על  על מנת למנוע גישת אנשים לא מורשים למערכתדין 

 . בטיחותם של כל האנשים הנמצאים בקרבת המערכת

עי מזג אויר באחריות הספק להתקין מערכות מגן כולל הגנה מפני קרינת השמש ופג (טו)
 . שיאפשרו תפעול אופטימאלי של המערכת

על מנת לשמור מפני  UVמגן למערכת ה/באחריות הספק להתקין מערכת כיסוי (טז)
 .פגעי מזג אויר וחשיפה לגורמים לא מוסמכים

 UVמערכת המ דרישות כלליות 1.1

, התקנות, כפוף להוראות החוקבי הספק "ע תסופק ,על כל מרכיביה  UVמערכת ה (א)
את  המשך כל תקופת הפעלתב ישמר  המערכת שתסופק ב. הכלליםהתקנים ו

לחום , עמידות לקורוזיה חיצונית ופנימית, ניאהחוזק המכ, בטיחות האחזקה
רעידות אדמה ועמידות בפני תנודות , בפני רוח, כמו כן, UV חיצונית של  ולקרינה

עם אומי  םיכל הברגים לחיזוק אלמנטים שונים במתקנים יהיו ברג. לחץ הידראולי
הספק יהיה אחראי בלעדית ליציבות וחוזק . מ"ים מפלביעשו ודסקיות פרפר

 . וכל מערכות העזר המערכת
יותקנו באופן שתתאפשר  UVצגים של מערכות הבקרה ומכשור מערכות ה (ב)

צגי הקריאה יהיו עמידים לכל תנאי מזג אויר ללא . קריאתם בכל תנאי מזג אויר 
 להקים סככה או מבנה למכשור רעננהמי נדרשה . סככההקמה של כל מבנה עזר או 

הספק יישא בכל העלויות הנדרשות לכך כולל בקשה  , UVשמהווה חלק ממערכת ה
 .להיתר בניה

באר /וחיבור למערכת החשמל של מתקן המים UVהתקנת מערכת ה, עבודת הצנרת (ג)
הקבלני י המציע או קבלן משנה מטעמו שעומד בכל הדרישות של הסיווג "יבוצע ע

 .המפורטות בתנאי הסף
לערכי הפעלה  מענה כאשר תוכננה לתת על כל מרכיביה תסופק  UVמערכת ה (ד)

 .מקסימליתספיקה שעתית  כדוגמת , קידוח /קיצונים של כל מתקן מים
 הינה בעלת אישור בתוקף על עמידתה , על כל מערכות העזר שלה UVמערכת ה (ה)

 (עם מי שתייהמגע בחומרים לשימוש  אישור ) .3432י "בתקן ת
עומדים (  CIPתהליך ה)  UVהכימיקליים אשר בשימוש הספק לניקוי מערכת ה (ו)

 .(שתייה ל במיופיהמאושרים לט כימיקליים) 3480י "תהישראלי  בתקן 
והחומרים שבשימוש שוטף  UVכל מרכיבי מערכת ה לעיל  למפורטבנוסף    (ז)

תייחס לחומרים לעמוד בכל תקן ישראלי ודרישה של הרשויות בה עליהם 
 . הנמצאים במגע עם מי שתייה

 איכות הסביבה 1.3

א או  ומפגע סביבתי כל שה/גרום לבעיהתשלא באופן  ותורכבתוכנן ת UVמערכת ה (א)
במישרין או , חומרים מסוכנים, גזים, קרינהכדוגמת , לסיכונים בטיחותיים

 . בעקיפין

 .DB-A 43 לא יעלה על על כל מערכות העזר שלה  UVה סף הרעש של המערכת (ב)

הספק מתחייב לפעול עם הכימיקאלים , י הספק "תופעל ע UVבתקופה שמערכת ה (ג)
להשאיר / אין הספק רשאי להכניס. שבהם משתמש בהתאם להוראות המזמין

 . כימיקאלים הנדרשים לעבודתו בשטח הבאר ללא היתר מהמזמין

 (כולל כל ההתאמות הנדרשות) UVה התקנת מערכת 1.4
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ולמתן שירותי  מי רעננהשבאחריות   במתקני מים UVשל מערכות  התקנה והרצה, אספקהל

 UV-למערכות ה( אופציונאליים)תחזוקה 
 

המוצעת על ידו  UVהכל האישורים הנדרשים למערכת הספק מתחייב לקבל את  (א)
 .רעננהמי מקבלת צו התחלת עבודה או הזמנת עבודה מ יום קלנדריים  03תוך 

התוכניות על ידי  אישור ממועד, ימים קלנדריים 10התקנת המערכת תתבצע תוך  (ב)
 . רעננהמי 

הספק לקבל את  באחריות  . התקנת המערכת מותנת באישור משרד הבריאות (ג)
 .ומיקומה ת המערכתהתקנ, UVלמערכת האישור משרד הבריאות 

הספק יאשר בכתב כי עבודות ההתאמה וההכנה   UVלפני התקנת מערכת ה (ד)
' ק ד"ס( 1) 6ראה סעיף )תכנונו ל בהתאם נעשו ,או מטעמה  רעננהמי י "שבוצעו ע

 למען הסר כל ספק כל . בפיקוחו המלא או מטעמה  רעננהי מי "בוצעו עו (לעיל
מי לאחר ביצוע העבודה על ידי  )  UV י הספק להתאמת מערכת ה"שינוי שיידרש ע

 .אך הספק יישא בעלותה, רעננהמי י "תעשה ע( רעננה

לאחר קבלת אישור משרד  רעננהמי תתואם עם נציג   UVה התקנת מערכתמועד   (ה)
לביצוע  ובכתב  מראש  רעננהמי נציג  לקבל את אישור הספק נדרש . הבריאות

 .ולת ההתקנהפע

וסקר  בעבודה בטיחות  תכנית  רעננהמי יגיש הספק לאישור  ההתקנהלפני ביצוע  (ו)
י הספק "שיוגשו עתוכנית הבטיחות וסקר סיכונים . סיכונים של התקנת המערכת

אישור תוכנית הבטיחות  . מטעם הספק ועל חשבונו י יועץ בטיחות"הוכנו ואושרו ע
 .חילת העבודה בבארהינו תנאי לת רעננהמי י "בכתב  ע

איננו מפחית או מקטין  רעננהמי י "עם כל האמור לעיל אישור תכנית הבטיחות ע (ז)
הינו לצרכי התייחסות ואישור שהספק נקט  רעננהמי אישור . את אחריות הספק

 .  בצעדים הנדרשים על פי החוק וכל דין

ערכת לא יתבצע כל שינוי במ .רעננהמי התקנת המערכת תתבצע בנוכחות נציג  (ח)
 .רעננהמי ללא אישור ותאום מראש עם נציג  בבאר8במתקן המים

מי י "אושרה עהוגשה על ידו ומתחייב לפעול בהתאם לתוכנית הבטיחות שהספק  (ט)
 .רעננה

ולשמור את כל  רעננהמי הספק ומי מטעמו מתחיבים לפעול בהתאם להוראות נציג  (י)
הנדרשים בעבודה עם כללי הבטיחות הנדרשים וכן לנקוט את כל אמצעי הזהירות 

 .מתקנים לאספקת מי שתייה

הספק מצהיר בזה כי ברור וידוע לו שהינו פועל בתוך מתקן לאספקת מי שתייה  (יא)
ועליו לשמור את כל ההוראות הנדרשות על פי התקנות וכל דין בגין עבודה וטיפול 

 .במתקנים המספקים מי שתייה

יות הקיימות במתקן כולל חיבורה לתשת UVכל עבודת ההתקנה של מערכת ה  (יב)
 . קידוח הינה באחריות הספק ועל חשבונו בלבד/המים

במהלך עבודות ההתקנה הספק מתחייב לפעול בהתאם לתקנות בטיחות בעבודה  (יג)
 .ועל פי כל דין

אלא  רעננהמי למערכת אספקת המים של   UVה לא יחבר הספק את מערכת (יד)
שמל והבקרה של למערכת הח UVכמו כן חיבור מערכת ה .באישור בכתב בלבד

 .רעננהמי י נציג "לביצוע הפעולה עהבאר נדרש אישור בכתב 

למערכות הקיימות  UVלא יחבר הספק את מערכות החשמל והבקרה של מערכת ה (טו)
באר אלא לאחר שהציג אישור בודק חשמל לתקינות המערכת על פי /בכל מתקן
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ולמתן שירותי  מי רעננהשבאחריות   במתקני מים UVשל מערכות  התקנה והרצה, אספקהל

 UV-למערכות ה( אופציונאליים)תחזוקה 
 

בצע את כל באחריות הספק ל, למען הסר כל ספק . הנדרש בחוק ועל פי כל דין
 .י המזמין"חיבורי החשמל על חשבונו למקום החיבור שינתן לו ע

 ומסירת למזמין  UVה הרצת מערכת 1.5

 אישור התקנה קדם הפעלה  (א)
( איננו היצרן בעצמו ים בהם במקר)הספק יציג אישור בכתב מיצרן המערכת  (1)

מתקן ב UVאת מערכת המוסמך על ידי יצרן המערכת להתקין שהינו 
  . עילהבאר ולהפ/המים

. רעננהמי י נציג "תיבדק המערכת ע, י  הספק "ע  UVה מערכת לאחר התקנת (2)
יפעל הספק בהתאם להוראות על כל מרכיביה  UVה מערכת  התקנת  אושרה

 .רעננהמי נציג 
 רעננהמי על הספק לבצע תיקונים בהתאם להוראות נציג ,לא אושרה המערכת  (0)

י מי "שנשלח ע UVה מערכתשעות מקבלת מסמך בדיקה ראשוני של  24תוך 
 .רעננה

 . יבדוק את ביצוע ההתקנה ויאשר אותה רעננהמי נציג  (4)
את התקנת המערכת באחריות הספק לקבל את אישור  רעננהאישר נציג מי  (3)

 . לאספקת מי שתייה UVמשרד הבריאות להפעלת מערכת ה
  UVו משרד הבריאות להפעלת מערכת ה/או רעננהמי לא יתקבל אישור נציג  (1)

ולספק מי שתייה ( משמעותה הזרמת מים דרכה) הניתן יהיה להפעיל לא
  .באמצעותה

 הרצת המערכת  (ב)
וזאת לאחר קבלת כל האישורים  תכלול את השלבים הבאים UVהרצת מערכת ה

 :הנדרשים על פי מכרז זה ועל פי כל דין
באר ולמערכת אספקת מים /ממתקן המים המיםלצנרת   UVה חיבור מערכת (1)

 .רעננהמי חשמל ובקרה של ,לרשת המים 
  לדרישות התפעול של  מרכיבי המערכת והמכשור הרלוונטי  והתאמתםכיול כל  (2)

 .UVמערכת ה
הבדיקה תכלול את  . שתוכננו  מערכת הפיקוד והבקרה כולל התראות תבדיק (0)

 .רעננהמי מערכת הבקרה של ב  UVשילוב מערכת ה 
 .ללעי 4 פרקבבדיקות ביצועי המערכת על פי המפורט  (4)
בכל הדרישות והתקנות ועל פי כל  עומדיםבדיקה ואישור כי ביצועי המערכת  (5)

 .כולל אישור משרד הבריאות להתקנה ולהפעלה, דין
שבמסגרתה יהיה חייב הספק  ימי עבודה 11תקופת הרצת המערכת תמשך  (6)

 .ימי הפעלה רצופים וללא כל תקלה 3 להפעילה
יתוקנו התקלות ותקופת ,  4 פרקלא עמדה המערכת בדרישות הקבלה כמפורט ב (7)

תקופת ההרצה תמשך עד השלמת ותיקון כל . ימי עבודה נוספים 3ההרצה תמשך 
 .התקלות שהתגלו במערכת בתקופת ההרצה

בהפעלה  רעננהמי בתקופת ההרצה מתחייב הספק להדריך ולהכשיר את נציגי  (8)
 .ואחזקת המערכת

הזמן שהוקצב לה מובהר בזאת כי במידה ותקופת ההרצה תארך מעבר לפרק  (3)
יישא הספק בכל העלויות הנדרשות עד סיום תקופת ההרצה , לעיל   6ק "בס

 .כהגדרתה בהסכם

 (תקופת ההרצה לאחר ) UVה מסירת מערכת (ג)
 .ימי עבודה מהשלמת שלב ההרצה 22תתבצע תוך  UVה מסירת מערכת  (1)
שיאשרו סופית את התקנת  רעננהמי ונציג  נציג הספקבמסירת המערכת השתתף  (2)

 .המערכת ופעילותה הרציפה והתקינה
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ולמתן שירותי  מי רעננהשבאחריות   במתקני מים UVשל מערכות  התקנה והרצה, אספקהל

 UV-למערכות ה( אופציונאליים)תחזוקה 
 

את כל האישורים הנדרשים מהרשויות השונות  רעננהמי הספק יציג לנציג  (0)
למען הסר כל לא הציג הספק את המסמכים הנדרשים . ועמידה בכל תנאי המכרז

יפצה את , 4 פרקוב לעיל  6.4יחשב הדבר שהספק לא עמד בתנאי הנדרש בסעיף 
 .כםבהתאם למפורט בהס רעננהמי 

 .להלן 8כמפורט  בסעיף "  ספר מערכת" רעננהמי הספק יגיש ל (4)
תנאי .  רעננהמי הספק מתחייב בעת מסירת המערכת לסיים את הדרכת נציגי  (3)

 .על השלמת ההדרכה לשביעות רצונה רעננהמי לקבלה הינו אישור 
 

 

 ת מחירהצע 7

בים הנדרשים תכלול את עלות אספקת כל הרכי UVהצעת מחיר של  הספק  עבור מערכת ה

וכן ביצוע  כל הפעולות  UVמערכת ה ה והרצת התקנ, UVלהפעלה תקינה של מערכת ה
  . רעננההנדרשות שחלקן מפורטות להלן  עד העברתה לאחריות מי 

 :הבאים הנושאיםתכולת הצעת המחיר תכיל את  7.1

 .והתאמתה למתקנים השונים UVהתקנת מערכת הלתכניות ביצוע  (א)

כמערכת והפעלתה  UVרשים על פי דין עבור מערכת הקבלת כל האישורים הנד (ב)
 .  לשתייה מיםאספקת מערכות למים בחיטוי 

אם לא ניתן )בכניסה למערכת ( או מרחפים אחרים/מפריד חול ו)מערכת סינון  (ג)
 (.לשלב את הקיים במתקן

 .במפרט הטכני 4כהגדרתה בפרק  UV  מערכת חיטוי ב (ד)

 .UVTמערכת נפרדת  למדידת  (ה)

 .UVדרש למערכת הלוח חשמל הנ (ו)

השתלבותה במערך הבקרה של כולל מערך  UVה מערכת פיקוד ובקרה למערכת (ז)
 .רעננהמי 

 .מכשור כנדרש במפרט הטכני  (ח)

 .בתוך גבולות האספקה  UVהנדרשות לחיבור מערכת ה עבודות חשמל ובקרה (ט)

 .תיעוד (י)

 .קבלת כל האישורים הנדרשים כדין (יא)

 :תחייבויות כמפורט להלןרשימות ציוד וה, הספק יצרף להצעתו תכניות 7.2

 .ניסיון  קודם וסוג הציוד המוצע, UVמידע על ספק מערכת ה (א)

 מפורט( P&ID)תזרים תהליך  (ב)

 .בכל שלבי החיטוי( מ"תפ)אור מילולי של פעולת המתקן ית (ג)

 .פ הנדרש במפרט הטכני"נתונים עקרוניים של התהליך המוצע ע (ד)

( ק"למצריכה )חישוב צריכת החשמל הנדרשת להפעלת המתקן  (ה)

הספק יפרט את כל . UV למערכת ההנדרש  המקסימלי והספק 
אופן הפעלתם ונתונים  נדרשים , צרכי החשמל הקיימים במערכת

 .הספק חשמלי  כדומה, כדוגמת צריכת זרם

פרוספקטים ומפרט טכני לכל , דפי קטלוגים:  הצעת הספק תכיל   (ו)
פריטי הציוד וכן תקופת האחריות תוך התייחסות ספציפית 

 .פרויקט זהל

 .וכל רשות מוסמכת אחרת על פי כל דין, אישורים ממשרד הבריאות (ז)
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ולמתן שירותי  מי רעננהשבאחריות   במתקני מים UVשל מערכות  התקנה והרצה, אספקהל

 UV-למערכות ה( אופציונאליים)תחזוקה 
 

פרוט מושלם של כל עבודות האחזקה הנדרשות לפעולתו השוטפת  (ח)
 .של המתקן המוצע

על הספק להגיש לאישור המהנדס את , לפני לביצוע העבודה (ט)
רשימת הציוד המדויקת אשר הינו מתכוון לספק בפרויקט 

במטרה לקבלת שקיפות , זאת. צוע ההתקנהונדרשת על ידו לבי
ובהירות בנושא איכות הציוד אשר יסופק בפרויקט ולמניעת 

רשימת ציוד זו . טעויות בהבנת הדרישות הטכניות של המהנדס
 . תהיה חלק בלתי נפרד מחוזה הביצוע של העבודה

 (בהתאם למפורט במפרט הטכני) UVה  הרצה של מערכת 7.0

הנדרשות על פי כל ה ובדיקות משרד הבריאות ביצוע כל בדיקות הוולידצי 7.4
 (.במפרט הטכני 1כמפורט בפרק .)דין

 (לעיל 8כמפורט בסעיף ) ספר מערכת 7.3

 : UVמערכת הביצוע החיבורים הנדרשים להפעלת  5.1

 .לקו ההזנה ממי באר  UVחיבור מערכת ה (א)

לצנרת מערכת אספקת המים של מי   UVהתחברות מתקן ה (ב)
 . רעננה

מתקן ערכת אספקת החשמל של למ UVחיבור מערכת ה (ג)
 .באר/המים

 .רעננהלמערכת הבקרה של מי    UVחיבור מערכת ה (ד)

 
למען הסר כל ספק  כי רשימת התכולה הכלולה בהצעת המחיר  המפורטת לעיל הינה חלקית 

בהתאם לדרישות  UVוהספק נדרש  לספק ולבצע את כל הפעולות הנדרשות להפעלת מערכת ה
מחמיר מבין השנים ועלותם כלולה בעלות הכוללת של מערכת ה רעננההחוק ודרישות מי 

 .UVה

 
 " המערכתספר " 8

ספר הפעלה  רעננהמי לנציג ימסור הספק  UVוגמר הרצת מערכת ה עם השלמת ההתקנה  
בהתאם  ספר המערכת יוגש . ,בצרוף חומר טכני רלוונטי, בעבריתותחזוקה מפורט 

 :המפורטות להלןלדרישות 
 .שלושה העתקיםב  רעננהש למי יוג" המערכת"ספר  8.1
 המערכתכל  לש" AS MADE"רטוטי שלושה סטים ש יצורפו  המערכת ספרל 8.2

" AUTOCAD"בתוכנת התוכניות תוגשנה . חשמל וצנרת תוכניות  כולל ,  UVה
את (. PCP,CTB,FROTעם הקבצים הנלווים " DWG"פורמט , 2310גרסה )

  .וטיםעם השרט" CD"דיסק  עלגם השרטוטים יש למסור 
 :יכיל לפחות את השרטוטים הבאים" המערכת  ספר " 8.0

 .המערכתתרשים תהליך וזרימה של  (1)
 שרטוטי צנרת (2)
 מ"תפ (0)
 .שרטוטי חשמל ובקרה (4)
 .UVמשנקים  וכל ציוד הנלווה  ל , נתוני הנורות (3)

מתכנני הפרויקט , יכלול את רשימת יצרני הציוד ונציגיהם בארץ "המערכת"ספר  8.4
 (.'וכו, E-mail, פקס, טלפון' מס, כתובת, שם)וקבלני ביצוע 

 .מפרטי אחזקה מונעת וטיפולים נדרשים לכל מערכות המתקן 8.3
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ולמתן שירותי  מי רעננהשבאחריות   במתקני מים UVשל מערכות  התקנה והרצה, אספקהל

 UV-למערכות ה( אופציונאליים)תחזוקה 
 

 :בהתאם לפרוט הבא המערכת הוראות הפעלה של  8.6
 .הפעלה שוטפת בשגרה (א)
 .CIPהוראות ניקוי המערכת ו (ב)
 .הפעלה לאחר תקלה מתמשכת (ג)
 .מכלוליםו נורותנוהל החלפת  (ד)
הנושאי אספקת  רשימת מקרים ותגובות לתקלות והפסקות (ה)

 .מים ואחרים
ניתן לצרף . כל המסמכים הכלולים בספר צריכים להיות כתובים בעברית 8.7

 .פרוספקטים בלבד באנגלית
 :לכל סוג ציוד המוצג בספר יש לסמן ולצרף את הנתונים הבאים 8.8

 . תפקיד הציוד ותאור פעולתו (א)
 .כמות יחידות הציוד ומקומות  הרכבתם (ב)
 .'וכו 0מספר סידורי ביי, דגם, סוג, כןשם היצרן והסו: פרטים מזהים (ג)
ומאפיינים , עקומות למשאבות, הספק חשמלי, מידות, משקל: פרטים טכניים (ד)

 .פ אופי הציוד"ע  אחרים 
 . להפעלה ולתחזוקת הציוד, הוראות היצרן להתקנה (ה)
רשימת כלים (. 'פ פרמטרים מסוימים וכו"אוטומטי ע, ידני)אפשרויות הפעלה  (ו)

 .  חזוקת הציודמיוחדים להרכבה ות
 . כולל רשימת חלקי חילוף, רשימת פריטים המסופקים יחד עם הציוד (ז)
 .תעודת אחריות (ח)

מחיצות , מספר דפים רץ, עם תוכן העניינים)מסודרת בצורה ייערך  המערכת  ספר 8.3
 (.'ממוספרות להפרדת קטלוגים שונים וכו

סר בעת הקבלה מייערכו בספר עדכונים במהלך ההרצה ונוסח סופי י, הצורךבמידת  
 .הסופית

 .UVמערכת ללא קבלת ספר   UVמערכת השל  כי לא יינתן אישור קבלה, מודגש 

 .תהקוחזתובתקופת הרצה  המערכת ח הפעלת "דו .

 ח"תדירות הגשת הדו  2..

 UVמערכת העל הפעלת  שבועיח "דו רעננהמי הספק ימסור ל, בתקופת ההרצה (1)
ח יהיה כמפורט "תוכן הדו. הקודם השבועעבור  בכל שבוע 2 -לא יאוחר מיום ה

רשאי לדרוש  רעננהמי נציג להלן אך מודגש בזאת כי  3.2בסעיף 
ח והספק מתחייב לפעול על פי דרישה "עדכונים בתוכן הדו/תוספות/שינויים
 .כאמור

( רעננהמי י "חודש לאחר קבלת המערכת ע 24קרי שתמשך ) תחזוקהבתקופת ה (2)
להלן אך מודגש . 3.2ח חודשי כמפורט בסעיף דו רעננהמי הספק מתחייב להגיש ל

ח "עדכונים בתוכן הדו /תוספות/ רשאי לדרוש שינויים רעננהמי בזאת כי נציג 
 .והספק מתחייב לפעול על פי דרישה כאמור

 ח"תוכן הדו 1..
בצרוף נתוני רישום של  .UVלמערכת ה ו ביציאה/או נתוני ספיקות המים בכניסה (1)

 .מד המים
 .שמל עם רישום מוני חשמלנתוני צריכת הח (2)
 .UVT דוח ניטור (0)
לאחר תוצאות בדיקות כימיות ובקטריולוגיות למי הבארות ולמים המסופקים  (4)

בתוכנית  בצרוף העתקי אנליזות מים מעבדתיות בהתאם לנדרש UVמערכת ה
  .הניטור המפורטת בהסכם זה
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ולמתן שירותי  מי רעננהשבאחריות   במתקני מים UVשל מערכות  התקנה והרצה, אספקהל

 UV-למערכות ה( אופציונאליים)תחזוקה 
 

 :נתוני תפעול עיקריים בתקופה המדווחת (3)
 .UVשעות עבודה של נורות ה .א
. מחדש הוהפעלתהמערכת אריכי ותקופת השבתת ת .ב

לפרט את יש  ניקוי לצורך במידה וההפסקה נעשתה 
 .הפעולות שבוצעו

ורשימת ציוד  במערכתדוח תיקונים שוטפים אשר בוצעו   .ג
 .שהוחלף

פירוט תקלות ואירועים  - UVבמערכת הדווח תקלות  .ד
ווח יכלול את סוג הטיפול שננקט לגבי כל יהד,  חריגים
 .כתוצאה מהתקלה המערכתומשך זמן השבתת  תקלה

-  
 UVאחריות על מערכת ה 20

הספק מתחייב לתת אחריות על תקינות הציוד וביצועי המערכת כפי שהוגדרו  (1)
 .רעננהמי י "חודש ממועד קבלת המערכת ע 24בהסכם בין הצדדים לתקופה של 

כל ציוד מתכלה או  חלקי חילוף וציוד,טיפולים נדרשים : תכולת האחריות כוללת  (2)
 .שיוחלפו הינם על חשבונו של  הספק  הציוד וחלקי חילוף . אחר שאיננו תקין

את כל השירותים  רעננהמי במהלך תקופת האחריות מתחייב הספק לספק ל (0)
 .להלן 11המפורטים בסעיף 

לא . הספק מתחייב כי המערכת תפעל ותעמוד בביצועים שעליהם התחייב הספק (4)
נדרש הספק לתקן את התקלה ,תחייבויות הספקעמדה המערכת בתנאי המפרט וה

 .  התיקון הינה על חשבון הספקעלות . מנת לעמוד בדרישות המפרט  על

 UV   שירות ותחזוקת מערכת ה 22

או  שהינו נציגו המוסמך של יצרן המערכת( המציע) השרות יינתן על ידי הספק (1)
 .יצרן המערכת בעצמו

משנה עליו לקבל אישור מראש י קבלן "בקש הספק לבצע את השרות ואחזקה ע (2)
למען הסר כל ספק על הספק יחולו כל התנאים הנדרשים . רעננהובכתב ממי 

 .מהספק בנוגע לאחזקה

י היצרן "הספק יציג אישור מיצרן המערכת שנציגיו קבלו הכשרה והדרכה ע (0)
 .לתחזוקת המערכת

 תקופת ההרצה (4)

ועד הראשון במ ובהתאם לצורך/ליומיים אוהספק מתחייב לבקר בבאר אחת  .א
 .מבין השנים

בסיום תקופת ההרצה יבצע הספק כיול של המכשור והמערכות על מנת  .ב
 .רעננהמי להעביר את האחריות על המערכת לידי 

 .בתקופת ההרצה הספק אחראי על כל המערכת ואביזריה .ג

י "כל בדיקות המעבדה הנדרשות על פי דין או המפורטות בתקנות יבוצעו ע .ד
 .הספק ועל חשבונו

 תחזוקה שוטפת -ופת האחריות תק (5)

 שבועב  לפחות ביקור אחדבתקופת האחריות מתחייב הספק לבקר בבאר  .א
בבדיקה השגרתית . (בהתאם להנחיות משרד הבריאות) לבדיקה שגרתית
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ולמתן שירותי  מי רעננהשבאחריות   במתקני מים UVשל מערכות  התקנה והרצה, אספקהל

 UV-למערכות ה( אופציונאליים)תחזוקה 
 

פורטות ומ UVתבוצענה כל עבודות התחזוקה הנדרשות למערכת ה
 :הכוללות בהוראות האחזקה של המערכת

 כיול מערכת הUVT בועאחת לש 

 כיול הסנסורים אחת לחודש. 

 החלפת חלקים תקולים או שאינם עומדים בדרישות המכרז. 

  על הספק . בהתאם לצורך בכל תנאי אילוח " השרוולים"ניקוי
לדאוג לפעולתם התקינה של כל ברכיבים לאורך כל זמן 

 .הפעלתה של המערכת

 עלות הבדיקות כלולה . ביצוע בדיקות מעבדה כנדרש בתקנות
 .ה של הספק עבור אחזקת המערכתבתמור

סיום כל ביקור יגיש הספק דוח כתוב על מצב ימי עבודה מ 0תוך  .ב
דוח  .פרוט של כל פעולות האחזקה שבוצעו על ידוהמערכת כולל 

זה יהווה בסיס לתשלום לספק בגין האחזקה השוטפת של 
 .תהמערכ

 ,עילל' ק א"כמפורט בסהכלולות  התחזוקהעבודות בנוסף ל .ג
 :לביצוע הפעולות הבאות ספק האחראי 

o  בדיקה של תקינותם של כל רכיבי המערכת. 
o ניקוי כל רכיבי המערכת(. כוללCIP אם נדרש)  עלות

 .הכימיקאלים הינה על חשבון הספק
o  החלפת  כל הרכיבים המתכלים והחומרים הנדרשים לאחזקה

 . שוטפת של המערכת
o  למערכת הבקרה בדיקות תקינות מערכת הבקרה והחשמל וכן הדיווחים

 .רעננהמי של 
כלולה במחיר התחזוקה  ,המפורטות לעיל התמורה עבור כל עבודות 

 .י המציע"השוטפת שניתן ע
על אורך  להתחייבותוהספק מתחייב להחליף את הנורות ומשנקים בהתאם  .ד

 ההחלפה,החומרים עלות בתקופת האחריות . חיים של אלמנטים אלה
יר התחזוקה השוטפת של המערכת שניתן כלולה במח ,והעבודה הכרוכה בזה

 .י המציע"ע

. בתקופת האחריות הספק אחראי על תקינות וכיול  כל ציוד המכשור שספק .ה
כל תיקון או כיול של הציוד יעשה על חשבון הספק ותמורתו כלולה במחיר 

 .  הספקי "התחזוקה השוטפת של המערכת שניתן ע

מתחייב  רעננהמי רכת לידי בסיום תקופת האחריות ולפני מסירת המע     .ו
 . UVבמערכת המשנקים ,הספק להחליף את כל הנורות 

 UVלעיל הספק מתחייב לבקר ולתחזק את מערכת ה' ק א"למרות הנכתב בס .ז
בהתאם לצורך ולעניין והתמורה לכך כלולה בתשלום הכללי שהינו מקבל בגין 

 .זאת

 

 .תחזוקה שוטפת לאחר תקופת האחריות (1)

 ק"לחוזה התחזוקה לתחזק את המערכת כמפורט בס הספק מתחייב בהתאם .א
 .לעיל 4
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ולמתן שירותי  מי רעננהשבאחריות   במתקני מים UVשל מערכות  התקנה והרצה, אספקהל

 UV-למערכות ה( אופציונאליים)תחזוקה 
 

החלפה של ציוד או מכשור יהיה על חשבון /לאחר תקופת האחריות כל תיקון .ב
עלות העבודה הכרוכה בתיקון או החלפת הציוד או המכשור כלולה . רעננהמי 

 . י הספק"במחיר התחזוקה החודשית שנתנה ע

כתב של  4פרק בהתאם למפורט ב הרעננמי י "עלות חלקי החילוף תשולם ע .ג
 . הכמויות

כולל )למערכת על פי הצורך ועל חשבונו  CIPהספק מתחייב לבצע את ה .ד
באחריות הספק לפנות את הכימיקאלים מתהליך הניקוי על פי  (.כימיקאלים

מתקן המים אלא לפנותם מיד בסיום /בארשטח הכל דין ולא להשאירם ב
 .ימיקאלים על פי כל דיןהספק מתחייב לפנות את הכ .העבודה

  .כל תקופת האחזקה,כיול המכשירים יתבצע על ידי הספק ועל חשבונו  .ה

עלות הבדיקות כלולה . ביצוע בדיקות מעבדה כנדרש בתקנות .ו
 .בתמורה של הספק עבור אחזקת המערכת

 אינטרנטי8תמיכה טלפוני שרות (5)

תוך  הספק מתחייב לתת שרות מענה טלפוני לתקלות והדרכה  .א
 : ת מפנית הלקוח על פי המפורטדקו 13

  17.33 ל 8.33בימי העבודה בין השעות  . 

   מתחייב הספק לתת מענה ביום העבודה  העבודה לאחר שעות
 .למחרת

שבתון מתחייב הספק לתת מענה לדרישת השרות /בימי חג  .ב
לצורך . )יום השבתון , הטלפוני ביום העבודה הראשון לאחר החג

 (.כימי חגזה יום שישי ושבת נחשבים 

אינטרנטי הינו בחינם וכלול במחיר / עלות שרות תמיכה טלפוני  .ג
 . הספקי "האחזקה השוטפת שניתן ע

 (ביקור בבאר)  שדה קריאת שרות  (/)

שעות  12תוך ( ביקור בבאר)  שדהשרות  מתןהספק מתחייב ל .א
בימי העבודה בין  זאת ,  מקבלת הקריאה הטלפונית אצל הספק 

( נותן השרות)לחליפין גלה הספק  או. 23.33ל 8.33השעות 
  .איננה תקינה או איננה פועלת כנדרש UVשמערכת ה

שדה שבתון מתחייב הספק לתת מענה לדרישת שרות /בימי חג .ב
לצורך זה יום . )יום השבתון , ביום העבודה הראשון לאחר החג

 (.שישי ושבת נחשבים כימי חג

 3בסעיף נמצא כי קריאת השרות איננה כלולה בשרות שהוגדר  .ג
קריאת עלות שרות . יקבל הספק תשלום עבור קריאת שדה,לעיל 

 הספקי "עשניתן בתעריף על פי שעות עבודה בפועל הינו  שדהה
  . בהצעתו

למען הסר כל ספק קריאת שרות שדה לא תחשב לקריאה עקב  .ד
תקלת ציוד או החלפת ציוד שהחלפתה או אחזקתה באחריות 

  .לעיל 3 הספק כמפורט בסעיף 

 חלקים לאימ (.)
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ולמתן שירותי  מי רעננהשבאחריות   במתקני מים UVשל מערכות  התקנה והרצה, אספקהל

 UV-למערכות ה( אופציונאליים)תחזוקה 
 

החלפת הספק מתחייב להחזיק מלאי חלקי חילוף לציוד המתכלה שיאפשר  .א
 .רעננהמי מקבלת הפניה מ שעות /4הציוד תוך 

 :רשימת הציוד שהספק מתחייב להחזיקו במלאי הינו .ב
 נורות .1
 משנקים .2
 UVTמד  .0
 UVגלאי  .4
 .מערכת ניקוי אוטומטי על כל חלקיה ואביזריה .3
 שרוול קוורץ .6

 13ק מלאי של ציוד זה וכן חלקים אחרים לתקופה של הספק מתחייב להחזי .ג
 .UVשנה מיום התקנת כל מערכת 

 אחזקת מערכת הבקרה ושינוי תוכנה (20)

במסגרת כלולים הינם  UVאחזקת מערכת הבקרה והתוכנה של מערכת ה .א
 .UVהשוטפת של מערכת ה תחזוקה ה

ם י מכשור נוספיטתבקש שינוים בתוכנה או הוספת אלמנ רעננהמי במידה ו .ב
י "מתחייב הספק לבצע את השינוי הנדרש בהתאם להצעת מחיר שתינתן ע,

 .הספק
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ולמתן שירותי  מי רעננהשבאחריות   במתקני מים UVשל מערכות  התקנה והרצה, אספקהל

 UV-למערכות ה( אופציונאליים)תחזוקה 
 

 1פרק 

 חשמל ובקרה מפרט מיוחד לעבודות

 

 חשמל עבודות

 כללי: 00./0

ון והוצאה לאור במיוחד בהתאם למפרט הכללי שבהוצאת משרד הביטחתבוצענה  עבודות חשמל 
 .כל זאת בנוסף למפורט ונדרש במפרט המיוחד המצורף למכרז זהעל כל סעיפיו  /0פרק 

 בנוסף למפרט הכללי לעבודות חשמל הספק יבצע את עבודות החשמל בהתאם למפורט להלן
 :( מפרט מיוחד)

 עבודות החשמל תאור  0.2./0

 :החשמל ותקשורת כוללת מערכת 

 .  בארממי לחיטוי מי גלם  UVלמערכת הפעלה  ערכתומחשמל   לוח- 

 .רעננהמי ובקרה של למערכת פיקוד  חוברת המערכת- 

 :פרוט עבודות החשמל להלן

כולל בקרי , ופיקוד ותקשורת חוכ -של לוחות חשמל  בבארוהרכבה  הספקה  -

 (.חומרה ותוכנה)תקשורת 

 .'אות הסתעפות וכוקופס: באתרכולל הרכבתן , כל קופסאות החשמל הספקת  -

 .והתקנה של כבלי חשמל כח ופיקוד הספקה  -

 .חשמל כבליאו חציבה בקרקע לצורך הנחת /ו חפירה  -

 .'קופסאות וכו, לוחות, לכבליםוהתקנה של מתקני תמיכה והגנה  הספקה  -

 .יסוד הארקתלרבות , והתקנה של מערכות הארקה הספקה  -

 .ללוחותץ והתקנה של ציוד חשמלי מחו הספקה  -

 . ח ופיקודווציוד חשמל כ מנועים חבור      -

למדידת פרמטרים שונים יחידות קצה וחיבור למערכת הבקרה  התקנה , הספקה- 

. 

 .והתקנה מערכת תקשורת אלחוטית הספקה  -

 .והתקנה ציוד מחשוב במרכז בקרה הספקה  -

          

 והנחיות מחייבים תקנים 0.1./0

 :ולתקנים הבאים הטכניותאם להנחיות תבוצע בהת העבודה 

 .טחוןיהאחרונה של משרד הב בהוצאהמשרדי -של המפרט הכללי הבינ 38 פרק- 

 .כללי למתקני חשמל מפרט- 

 .ביום חתימת החוזה אחרונהמעודכן לפי גרסה , 1334החשמל  חוק- 

 .בדיקת לוח חשמל 1413ישראלי  תקן- 
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 UV-למערכות ה( אופציונאליים)תחזוקה 
 

 .ומשרד התקשורת החשמלחברת   דרישות  -

 מיוחדים תנאים 0.3./0

 החשמל ספק .א

רשום אצל , חשמל מורשה ספקמשנה  ספק באמצעותיהיה עם בעצמו או  ספקה 

 .העבודה לסוגרשם הקבלנים בסיווג מתאים 

 .פועלים מומחים במקצועם י"ע, לפועל לפי חוקי המקצוע תוצא העבודה 

קי חילוף כולל הספקת חל, צריך להיות בעל יכולת לתת שרות החזקה ספקה 
 .עבור הציוד שהוא סיפק

בהתאם לדרישות המפרט , כל העבודות תבוצענה לפי התוכניות ובאורח מקצועי 
צווים או תקנות בני תוקף , ובכפיפות להוראות הכלולות בחוקים, והתקנים

הוא בתחומי , או על כל חלק מהן, מטעם כל רשות מוסמכת אשר הפיקוח עליהן
 .סמכותה הרשמית

 
 הציוד הספקת .ב
בהתאם , המערכתיספק את כל הציוד הדרוש לצורך הפעולה התקינה של  ספקה 

 .או המפקח רעננהמי באישור נציג , לדגמים המצוינים בתוכניות או שווי ערך
לגבי  ספקבדיקת תקינותו והפעלתו יהיו כולן באחריות ה, התקנתו, הובלת הציוד 

 .מזמיןי ה"אם סופק  על ידו או אם סופק ע, כל הציוד
 
 קבלן עבודות חשמל .ג

 163בעלי סיוג קבלני עבודות החשמל תבוצענה על ידי קבלן רשום בעל סיווג 
 .1-א( עבודות חשמל)

 
 הבארבדיקת הציוד בשטח  0.5./0

 ספקיזמין ה, הותקן במקומו הקבוע וחובר, הבארלאחר שהציוד הובא לשטח  
 .תקןאת המפקח ואת נציגו של היצרן לבדיקת הציוד בשטח המ

נית וחשמלית על מנת לוודא שהוא מבצע את כל אבדק מבחינה מכיהציוד י 
 .הפעלות הדרושות ולאמת את כל מה שנבדק ואושר בבדיקות שנערכו במפעל

מתחייב להחליף כל פריט פגום ולתקן את כל הליקויים שימצאו בבדיקה  ספקה 
 .ל"הנ

 
 קבלה זמנית .ג
 המערכתבדק תי, ם בכל מערכת ומערכתלאחר גמר העבודה וביצוע כל החיבורי 

 :הבדיקה תכלול. י המפקח ותיערך קבלה זמנית"ע
 .התאמת הציוד לדרישות המפרט .1
 .רציפות הכבלים ובידודם .2
 .בדיקת יתרות הזרם והסלקטיביות בלוחות החשמל .0
 .בדיקת התנגדות הבידוד בכל המתקן .4
 .בדיקת הפעולה התקינה של המכשירים .3
 .ת הפעולה התקינה של הפיקוד לפי הדרישותבדיק .6

 .בדיקת ההארקות .7
 בדיקת מערכת תקשורת אלחוטית .8
 .בדיקת ציוד מחשוב ופעולתו במרכז בקרה .3
 .בדיקת הפעולה הכוללת של המערכת השלמה במתח .13
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ח מפורט שיכלול את כל התיקונים שיש לבצע "דו  ספקבתום הבדיקה יערוך ה 
 .מפקחלפי דרישות ה

 .ח"יתקן את כל הליקויים שהוזכרו בדו ספקה 
את המפקח לערוך בדיקה נוספת  ספקיזמין ה, לאחר גמר כל עבודות התיקונים 

 .ולאשר את הקבלה הזמנית של המתקן
 

 הפעלה ניסיונית .ד
 .תבוצע הפעלה ניסיונית בנוכחות המפקח, לאחר בדיקת מתח ההזנה 
יופעלו ויבדקו בכדי לוודא את , ל הפיקודכול, כל מערכות החשמל במתח נמוך 

 .במערכות החשמלהפעולה התקינה של כל המערכות 
ורק לאחר ביצוע  ספקי ה"ח מפורט ע"ירשמו בדו, כל הליקויים שימצאו 

אישור על ביצוע ההפעלה  ספקהתיקונים לשביעות רצונם של כל הגורמים יינתן ל
 .הניסיונית

 
 תהסופי הוקבלת UVמערכת ההרצת  .ה
י המפקח והרשות "ע UVמערכת הלפני שתוזמן הבדיקה הסופית והכוללת של  

ויסמן בהן את , למעשה וכפי שבוצע המערכתתוכניות של  ספקיכין ה, המוסמכת
כפי שאושרו , ביחס לתוכניות המקוריות, כל השינויים והסטיות שנעשו בביצוע

 .לביצוע
, ספקי ה"אלו יעודכנו ע תוכניות. התוכניות ימסרו למפקח בשלושה העתקים 

 .אם יהיו שינויים בתהליך ההפעלה והמסירה, במידת הצורך
לאחר סיום כל הבדיקות ומתן כל האישורים המוזכרים בסעיפים הקודמים יכנס  

 .בכתב, מראש, למפקח ספקשעליה יודיע ה, המתקן לתקופת הרצה
ל תקופת הקבלה הסופית תיערך רק לאחר שהמתקן עבד באופן תקין לאורך כ 

אולם אם נותרו נקודות ופרטים קטנים השנויים במחלוקת ושאין בידם , ההרצה
פרט ,   יסוכם על הקבלה הסופית, להפריע לפעולה התקינה של מערכת החשמל

 .ל"לנקודות הנ
במקרה זה ינוכה מהתשלום מחיר הפריטים השנויים במחלוקת וסכום זה ישולם  

 .לשביעות רצונו של המפקח, ל"הנרק לאחר שיתוקנו ויושלמו הפריטים 
 ספקכאשר ימסרו ל, המסירהתתחיל רק מתאריך  ספקתקופת האחריות של ה 

 .י המפקח"חתומות ע, תעודות סיום העבודה
, לממסרי זמן, למכשירי עזר, ההפעלה תכלול את כל הכיולים הדרושים לאבזרים 

ל "נה בהתאם לנעבודה אשר אי. לשם פעולה תקינה של המתקן', ליתרות זרם וכו
 .ועל חשבונו ספקי ה"תפורק ותבוצע מחדש ע

ללא , י הרשות המוסמכת והמפקח"העבודה תחשב כגמורה רק אחרי קבלתה ע 
. י המפקח"לאחר שנבדקו ע, ומסירת תוכניות מעודכנות לפי הבצוע, הסתייגות

ללא דחוי  ספקי ה"ייעשה ע, י הרשות המוסמכת או המפקח"כל שינוי שיידרש ע
 .חשבונו הוא ועל

 
 המערכתהוצאות בקבלת  .ו
ההפעלה , כל ההוצאות הנובעות מבדיקות הקבלה ,המערכתהוצאות בקבלת  

 .ספקיחולו על ה, המערכתעבודות ההרצה והקבלה הסופית של , ראשונית
החלפת הציוד , כל ההוצאות עבור תיקון הליקויים ספקיחולו על ה, כמו כן 

 .והחומר הפגום
 ספקלא ישולם ל, הציוד והחומרים הדרושים להשלמתן, ל"דות הנעבור כל העבו 

 .המערכתותמורתם כלולה במחיר , בנפרד
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 (   מ"תפ)תאור פעולת המערכת    2./0
, של המערכת ומעודכן  מ מפורט"תפבגמר העבודה  למסור למזמין  ספקעל ה 38.1.1

 .ולא תשולם כל תוספת על כך ספקמ על חשבון ה"כתיבת התפ
 

מ "אישור התפ .למפרט זהיוגש לפני תחילת העבודה  UVלמערכת ה  מ"תפה 38.1.2
 .הינו תנאי הכרחי לתחילת העבודה בהתקנת המערכת

  
להגדרת נקודת   UVשל מערכת ה בבקר המתוכנתשומית יתוכנה יהספק יכין   38.1.0

ח התרעות "דו, ח התרעות שוטף"דו, הגדרת התרעות, כולל טפול בהתרעות, בקרה
 .הגדרת הודעות לטלפון, סטורייה

שומית לניהול ארועים ודוחות כולל הגדרת והכנת בסיס יכין תוכנה יהספק י   38.1.4
 .נתונים

 
 בבארחיבור ציוד חשמלי   /./0

המחובר , בעל ציפוי פלסטי, גמיש, כל חבור יבוצע באמצעות צינור  שרשורי  מתכתי
כך שתובטח  הגנה מכנית , אימיםלקופסת החיבורים של הציוד באמצעות אומים מת

 .ואטימה מלאה מפני חדירת מים
ובאישור מוקדם  רעננהמי החיבור ללוח החשמל המרכזי של הבאר יתבצע בנוכחות נציג 

 .בכתב
 

 לוחות חשמל     ../0

 03%-מתאים לקליטת הציוד המפורט בתוכניות ו, יותקנו לוחות חשמל עם דלתות (1)
 . מקום שמור  

מותאם להתקנת מערכת גילוי וכיבוי אש דרגת אטימות של , מפח הלוח יהיה בנוי (2)
 .  הלוח תהיה בהתאם לתוכנית

   ABB,,SCHNEIDER ELECTRIC: כל הציוד בלוחות חשמל יהיה כדוגמת (0)
EATON . 

 .תוכניות ביצוע (4)
( 'חיווט וכו, סוג הציוד, מיקום הציוד, מבנה) חשמל לספק תוכניות ביצוע ספקעל ה

 .המפקח לפני הביצועולקבל את אישור 
 : תוכניות הלוח תכלולנה

פנלים סגורים המראה את תנוחת /עם דלתות, פנים וצד, מבט ומידות הלוח .א
 . הציוד

 . פנלים פתוחים/ל אך עם דלתות"כנ .ב
 . חיווט חד קווי של הלוח .ג
 . חיווט מהדקים .ד
 . רשימת ציוד .ה
וכניות מראה או פרט שיידרש על ידי המפקח לאישור ת, שרטוט, כל החיווט .ו

 . ל"הנ
 

    

  



10 

  8102/002מכרז 

ולמתן שירותי  מי רעננהשבאחריות   במתקני מים UVשל מערכות  התקנה והרצה, אספקהל

 UV-למערכות ה( אופציונאליים)תחזוקה 
 

  

 3פרק 

 אופני מדידה 

 כללי .2

 התחשבות בתנאי החוזה 2.2

כאילו התחשב בהצגת המחירים בכל התנאים המפורטים בחוזה  הספקרואים את 
המחירים המוצגים להלן ייחשבו ככוללים את כל ההוצאות הכרוכות . על כל מסמכיו

אי הבנת תנאי כלשהו , םעל כל פרטיה, ל"במילוי התנאים המוזכרים במסמכים הנ
לא תשמש סיבה לשינוי המחיר הנקוב בכתב , הספקהתחשבות בו מצד -או אי

כל העבודות תימדדנה בכפיפות להוראות . או כעילה לתשלום נוסף כלשהו/הכמויות ו
 .ולתנאים הכלולים במפרט הכללי להוראות שבסעיפים דלהלן

קת תוכניות לביצוע וחיבור אספאת כולל  המערכת כמפורט בכתב הכמויות   מחיר
התקנה והרצת המערכת עד מועד ,אספקה ,המערכת ואישורם בגופים השונים

וכולל   התקנתו בשטח, מחיר המערכת כולל אספקת ציוד.  רעננהמי י "קבלתה ע
את כל תהליך קבלת כל האישורים הנדרשים על פי כל דין על מנת לאשר את 

 .שימוש במערכת לאספקת מי שתייה

 :המוצג בכתב הכמויות ייחשב ככולל אתהמערכת  מחיר 1.2
 .על כל אביזריה וחלקיה UVמחיר מערכת ה  .א

ובכלל זה מוצרים לסוגיהם וחומרי עזר הנכללים )נורות וכל החומרים יצ  .ב
 (.בעבודה ושאינם נכללים בה

 .ופורטו במפרט הטכני רעננהמי י "ועבדיקות מעבדה הנדרשות על פי חוק      .ג

 .רעננהמי י "עד קבלתה ע, הרצת המערכת     .ד
והחזרת מצב  הדרושה לשם ביצוע בהתאם לתנאי החוזה כל העבודה  .ה

 .לקדמותו

 . מכשור והמערכת, אחריות לשנתיים על הציוד     .ו

לרבות  ' דרכים זמניות וכ, מכונות, מכשירים, השימוש בכלי עבודה  .ז
 .זרימאזנת לי

עד ' ד-ו' בפים המפורטים בסעי', כלי העבודה וכו, הובלת החומרים  .ח
מקום העבודה ובכלל זה העמסתם ופריקתם וכן הובלת עובדים למקום 

 .העבודה וממנו
 .ושמירת העבודות שבוצעו', המכונות וכו, הכלים, החסנת החומרים  .ט
 .'הוצאות הבטוח וכד, המסים הסוציאליים  .י

עלויות הוצאת כל האישורים להפעלת המערכת ואספקת מי שתייה הנדרשים  .יא
 .ל דיןעל פי כ

ובכלל  זה הוצאותיו , (הן הישירות והן העקיפות)ספק הוצאותיו הכלליות של ה .יב
 .המוקדמות והמקריות

 .אשר תנאי החוזה מחייבים אותו, מאיזה סוג שהוא, הוצאותיו האחרות .יג
 .ספקרווחי ה .יד

 
 
 

 :המוצג בכתב הכמויות ייחשב ככולל אתהמערכת תחזוקת מחיר  2.3

 .ופעולתה התקינה UVאחריות על תחזוקת מערכת ה     .א
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ולמתן שירותי  מי רעננהשבאחריות   במתקני מים UVשל מערכות  התקנה והרצה, אספקהל
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 לביצוע פעולות תחזוקה שוטפות UVביקור אחת לשבוע בכל מערכת      .ב
 :הכוללות לפחות את הפעולות הבאות

o      בדיקה של תקינותם של כל רכיבי המערכת. 
o     בכפוף לתוכנית עבודה חודשית .ניקוי כל רכיבי המערכת

 .אם נדרש CIPכולל ו רעננהמי שתוגש ל
o     רכיבים המתכלים והחומרים הנדרשים לאחזקה החלפת  כל ה

 . של המערכת שוטפת 
o      בדיקות תקינות מערכת הבקרה והחשמל וכן הדיווחים למערכת הבקרה

 .רעננהמי של 
o      עלות העבודה הכרוכה בתיקון או החלפת הציוד או המכשור

לאחר . י הספק"במחיר התחזוקה החודשית שנתנה ע   כלולה 
החלפה של ציוד או מכשור יהיה על /ל תיקוןתקופת האחריות כ

 .רעננהמי חשבון 
o י ספקי הציוד והמערכות "כיול ובדיקות של הציוד והמכשור כנדרש ע

 .השונות

הנורות ומשנקים בהתאם להתחייבותו על אורך חיים של אלמנטים  החלפת     .ג
החלפת האלמנטים הינה לגבי כל , 83%ובתנאי שלא פחתה עוצמתם מ אלה

 .פריט בנפרדפריט ו

  .בהחלפת האלמנטים השונים העבודה הכרוכה     .ד

 .כולל חומרים ועבודה CIPניקוי המערכת והפעלת מערכת ה     .ה

 .פינוי לאתר מורשה של הכימיקאלים ונורות המוחלפות .ו

אחת לשנה או כפי שידרשו   UVבדיקות מעבדה וולידציה של מערכות ה     .ז
 .ריאותי הגופים השונים ומשרד הב"מעת לעת ע

 .אינטרנטי כמפורט במפרט הטכני/שרות תמיכה טלפוני     .ח

 .ביקור טכנאי שרות כנדרש לתחזוקת המערכת והבטחת פעילותה התקינה     .ט

 .כנדרש בנספח זה UVניטור איכות המים לאחר טיפול ה .י
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  8102/002מכרז 

ולמתן שירותי  מי רעננהשבאחריות   במתקני מים UVשל מערכות  התקנה והרצה, אספקהל

 UV-למערכות ה( אופציונאליים)תחזוקה 
 

 4' מס  פרק

  תאור עקרוני של העבודות הנדרשות לכל באר .2

  (יסופקו במידה ויידרשו) בבארות UVלהתקנת מערכת  םייונעקר תרשימים. 1             

 UVתרשים עקרוני של מערכת . 3         
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  8102/002מכרז 

ולמתן שירותי  מי רעננהשבאחריות   במתקני מים UVשל מערכות  התקנה והרצה, אספקהל

 UV-למערכות ה( אופציונאליים)תחזוקה 
 

  

  1באר                                         4. 2

 (1ראה סכמה ) UVאור העבודה הנדרשת להקמת מערכת ית

 .ומוקפת  בחצר מגודרתבחצר הקידוח מערכת הצנרת נמצאת  (1)

 . 4.3המצורפת בסעיף   1ינה כהגדרתה בתוכנית ה  UVמערכת ה  (2)

 . כל עבודות הצנרת תתבצענה בהתאם למפורט במפרט המיוחד והספר הכחול (0)

תותקן בחצר הבאר  ויש לתמוך אותה על פי הנדרש במפרטים  הצנרת  (4)
 .  הסטנדרטים של מי רעננה

 . ציקלון במתחם-לא קיים הידרו (3)

 .CIPבתהליך ה יקליםלכימהעבודה כוללת מערכת ניקוז וריקון  (6)

 .אביזרי צנרת וחשמל נדרשים מפורטים לעיל  (7)

להוסיף  יש ( כולל התקנה) ועלותםלביצוע העבודה  יםהנדרש ציוד ועבודה  (/)

 . 14של באר  UVמחיר מערכת הל
 הערות כמות 'יח שם הפריט 'מס

  3 'מ "6 (1)צנרת .1

לשימושים  4 'יח " 1/2ברז  . 0
 שונים 

  1 'קומפ רוק של צנרת קיימת ביצוע עבודות פי 

  1 'קומפ ביצוע עבודות הרכבה של צנרת 

במידות על פי  33 'מ תעלות חשמל ותקשורת .4
 הצורך

נדרש התקנת  83 'מ כבלי חשמל  ותקשורת .3
לוח חשמלי 

 משני

על  UVאספקה והתקנה של מערכת ה .6
 .פי הגדרתה ואביזריה במכרז זה

  1 'קומפ

נקודת הזרקה )לרה התקנת מערכת הכ 
בכפוף למפרט הטכני  ( ונקודת מדידה

כולל צנרת וחיבורה למערכת הקיימת 
 במתקן

  1 'קומפ

זווית , צנרת הכוונה לכל אביזרי הצנרת הנדרשים כגון אוגנים (1)

מחברים ואביזרי צנרת אחרים הנדרשים , חרושתית T, חרושתית
 .לביצוע העבודה

                                                           
4
 .את התקנת אביזרים אלה ואספקתם uvהינה שיש לקחת בחשבון במחיר מערכת ה"בהקצב " הכוונה  



15 

  8102/002מכרז 

ולמתן שירותי  מי רעננהשבאחריות   במתקני מים UVשל מערכות  התקנה והרצה, אספקהל

 UV-למערכות ה( אופציונאליים)תחזוקה 
 

 .כל חיבורי הצנרת יבוצעו בריתוך  (2)

יידרש הקבלן לבצע את  UVנוסף לעבודות ההתקנה של מערכת הב (0)
 :העבודות הבאות

 הקמת גגון להגנה על המערכת. 

 
בעצמו  כלכלית  לבצע הערכהבהצעתו הנתונים והמידע הינם כללים בלבד ועל המציע 

 .המערכת הנדרשתהעלויות הנדרשות להקמת של 
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  8102/002מכרז 

ולמתן שירותי  מי רעננהשבאחריות   במתקני מים UVשל מערכות  התקנה והרצה, אספקהל

 UV-למערכות ה( אופציונאליים)תחזוקה 
 

  20באר         4.2

 (3ראה סכמה ) UVמערכת אור העבודה הנדרשת להקמת ית

 .ומוקפת  בחצר מגודרתבחצר הקידוח מערכת הצנרת נמצאת  (1)

 4.3המצורפת בסעיף   1הינה כהגדרתה בתוכנית   UVמערכת ה  (2)
. 

כל עבודות הצנרת תתבצענה בהתאם למפורט במפרט המיוחד  (0)
 . והספר הכחול

הצנרת  תותקן בחצר הבאר  ויש לתמוך אותה על פי הנדרש  (4)
 .  דרטים של מי רעננהבמפרטים הסטנ

 . נדרש להחליפו ציקלון במתחם-קיים הידרו (3)

 .CIPהעבודה כוללת מערכת ניקוז וריקון לכימיקלים בתהליך ה (6)

 .אביזרי צנרת וחשמל נדרשים מפורטים לעיל  (7)

 יםהנדרש ציוד ועבודה,צנרת  כמויותהקצב מקסימלי של  (/)
יש  להוסיף למחיר ( כולל התקנה)ועלותם לביצוע העבודה 

 . 20של באר  UVערכת המ
 הערות כמות 'יח שם הפריט 'מס

  0 'מ "6 (1)צנרת .1

  4 'יח " 1/2ברז  . 2

 אורך מצטבר 2 'מ "1/2ניפל  .0

  1 'קומפ ביצוע עבודות פירוק של צנרת קיימת  .4

  1 'קומפ ביצוע עבודות הרכבה של צנרת .3

במידות על פי  33 'מ תעלות חשמל ותקשורת .6
 הצורך

נדרש התקנת לוח  83 'מ כבלי חשמל  ותקשורת 7
 חשמלי משני

על  UVאספקה והתקנה של מערכת ה .8
 .פי הגדרתה ואביזריה במכרז זה

  1 'קומפ

נקודת )התקנת מערכת הכלרה  .3
בכפוף ( הזרקה ונקודת מדידה

למפרט הטכני  כולל צנרת וחיבורה 
 למערכת הקיימת במתקן

  1 'קומפ

פקה והתקנה של אס, פירוק  .13
הידרוצקלון על כל אביזריו כולל 

 חיבורו לצנרת הקיימת 

הידרוציקלון  1 'קומפ
 83לספיקה של 

 .ש"מק
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  8102/002מכרז 

ולמתן שירותי  מי רעננהשבאחריות   במתקני מים UVשל מערכות  התקנה והרצה, אספקהל

 UV-למערכות ה( אופציונאליים)תחזוקה 
 

 T, זווית חרושתית, צנרת הכוונה לכל אביזרי הצנרת הנדרשים כגון אוגנים (1)
 .מחברים ואביזרי צנרת אחרים הנדרשים לביצוע העבודה, חרושתית

 .ת יבוצעו בריתוךכל עבודות חיבורי פרטי הצנר (2)

יידרש הקבלן לבצע את העבודות  UVבנוסף לעבודות ההתקנה של מערכת ה (3)
 :הבאות

 הקמת גגון להגנה על המערכת. 

 
בעצמו  כלכלית  לבצע הערכהבהצעתו הנתונים והמידע הינם כללים בלבד ועל המציע 

 .המערכת הנדרשתהעלויות הנדרשות להקמת של 
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  8102/002מכרז 

ולמתן שירותי  מי רעננהשבאחריות   במתקני מים UVשל מערכות  התקנה והרצה, אספקהל

 UV-למערכות ה( אופציונאליים)תחזוקה 
 

  23 באר       4.3

 (4ראה סכמה ) UVודה הנדרשת להקמת מערכת אור העבית

 " .8נדרשת החלפה של סעפת יציאה  (1)

 . בזמן ההתקנה יש לטפל בפירוק והתקנה של אביזרים הקיימים (2)

 .נדרש לספקו ולהתקינו, לא קיים הידרו צקלון (0)

כמות זאת הינה הכמות המינימאלית הנכללת בהצעת )אביזרי צנרת וחשמל נדרשים  (4)
 (הקבלן

 . 4.3המצורפת בסעיף   1הינה כהגדרתה בתוכנית   UVמערכת ה  (3)

 . כל עבודות הצנרת תתבצענה בהתאם למפורט במפרט המיוחד והספר הכחול (6)

הצנרת  תותקן בחצר הבאר  ויש לתמוך אותה על פי הנדרש במפרטים הסטנדרטים של  (7)
 .  מי רעננה

 .CIPהעבודה כוללת מערכת ניקוז וריקון לכימיקלים בתהליך ה (8)

 .רת וחשמל נדרשים מפורטים לעיל אביזרי צנ (3)

 .CIPהעבודה כוללת מערכת ניקוז וריקון לכימיקלים בתהליך ה (13)

 .אביזרי צנרת וחשמל נדרשים מפורטים לעיל  (11)

לביצוע העבודה  יםהנדרש ציוד ועבודה,צנרת  כמויותהקצב מקסימלי של  (21)

 .32של באר  UVיש  להוסיף למחיר מערכת ה( כולל התקנה)ועלותם 

 הערות כמות 'יח ריטשם הפ 'מס

החלפת סעפת יציאה מן הקידוח   .1
"13כולל ירידת קוטר מ" 8 (1)צנרת  

  13 'מ

אספקה והתקנה של הידרוציקלון על  . 2
 .כל אביזריו וחיבורו לצנרת

 113ספיקה של  1 'יח
 ש "מק

  1 'קומפ ביצוע עבודות פירוק של צנרת קיימת  .0

  1 'ומפק ביצוע עבודות הרכבה של צנרת .4

במידות על פי  63 'מ תעלות חשמל ותקשורת .3
 הצורך

נדרש התקנת לוח  83 'מ כבלי חשמל  ותקשורת .6
 חשמלי משני

על  UVאספקה והתקנה של מערכת ה .7
 .פי הגדרתה ואביזריה במכרז זה

  1 'קומפ

גידור המתקן בגדר תקנית על פי  .8
 הנחיות רשות המים

  23 'מ

 

 T, זווית חרושתית, אביזרי הצנרת הנדרשים כגון אוגנים צנרת הכוונה לכל (1)
 .מחברים ואביזרי צנרת אחרים הנדרשים לביצוע העבודה, חרושתית
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  8102/002מכרז 

ולמתן שירותי  מי רעננהשבאחריות   במתקני מים UVשל מערכות  התקנה והרצה, אספקהל

 UV-למערכות ה( אופציונאליים)תחזוקה 
 

 .י ריתוך"עבודות הצנרת וחיבורה יבוצעו ע (2)

יידרש הקבלן לבצע את העבודות  UVבנוסף לעבודות ההתקנה של מערכת ה (3)
 :הבאות

 הקמת גגון להגנה על המערכת. 

 
בעצמו  כלכלית  לבצע הערכהבהצעתו מידע הינם כללים בלבד ועל המציע הנתונים וה

 .המערכת הנדרשתהעלויות הנדרשות להקמת של 
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ולמתן שירותי  מי רעננהשבאחריות   במתקני מים UVשל מערכות  התקנה והרצה, אספקהל

 UV-למערכות ה( אופציונאליים)תחזוקה 
 

                                      25באר       4.4

 (5ראה סכמה ) UVאור העבודה הנדרשת להקמת מערכת ית

ומוקפת  בחצר בחצר הקידוח מערכת הצנרת נמצאת  (1)
 .מגודרת

המצורפת   1הינה כהגדרתה בתוכנית   UVמערכת ה  (2)
 . 4.3בסעיף 

 .לא קיים הידרוציקלון  (3)

 . כל עבודות הצנרת תתבצענה בהתאם למפורט במפרט המיוחד והספר הכחול (4)

הצנרת  תותקן בחצר הבאר  ויש לתמוך אותה על פי הנדרש במפרטים  (5)
 .  הסטנדרטים של מי רעננה

 .CIPן לכימיקלים בתהליך ההעבודה כוללת מערכת ניקוז וריקו (6)

 .אביזרי צנרת וחשמל נדרשים מפורטים לעיל  (7)

בנוסף  הקבלן יידרש להחליף אביזרי צנרת  נוספים השייכים למתקן עצמו   (8)
התמורה תהיה בהתאם למחירון דקל כמפורט בהסכם בין   .למפורט להלן

 .הצדדים

העבודה לביצוע  יםהנדרש ציוד ועבודה,צנרת  כמויותהקצב מקסימלי של  (9)

 .25של באר  UVיש  להוסיף למחיר מערכת ה( כולל התקנה)ועלותם 
 הערות כמות 'יח שם הפריט 'מס

  6 'מ "8 (1)צנרת .1

  1 'יח "8מגוף  .2

ביצוע עבודות קידוח דרך קיר  .0
 מבנה והעברת צינור בשרוול

" 13-12קידוח בקוטר  1 'קומפ
והעברת שרוול בקיר 

 .מ"ס 23בעובי של 

אספקה והתקנת ברזי  1 'יח לדיגום"  1/2ברז  . 4
דיגום תקנים וחיבורם 

 .לצנרת

נדרשת חדירה לצינור  1 'קומפ התקנה של צנרת למדידת לחץ  .3
וברז כדורי " 1עם צינור 

 .כולל מופה לחבור

פירוק והתקנה של מד ספיקה  .6
כולל  אספקת , במיקום אחר

כל האביזרים וביצוע כל 
 העבודות הנדרשות 

העבודה כוללת התקנת  1 'קומפ
אוגנים המתאימים למד 

 "8ספיקה בקוטר 

ביצוע עבודות פירוק של צנרת  .7
 קיימת 

  1 'קומפ

ביצוע עבודות הרכבה של  .8
 צנרת

  1 'קומפ
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ולמתן שירותי  מי רעננהשבאחריות   במתקני מים UVשל מערכות  התקנה והרצה, אספקהל

 UV-למערכות ה( אופציונאליים)תחזוקה 
 

 במידות על פי הצורך 63 'מ תעלות חשמל ותקשורת .3

נדרש התקנת לוח  133 'מ כבלי חשמל  ותקשורת .13
 חשמלי משני

אספקה והתקנה של מקטיר  .11
 "13-"8קוטר 

כולל העבודה והתאמתו  1 'יח
 לצנרת

צביעת צנרת על פי  23 'מ "13ו" 8צביעת צנרת  בקוטר  .12
המפרט הכחול לצביעת 

כולל ניקוי .)צנרת מים
 (חיצוני 

אספקה והתקנה של מערכת  .13

על פי הגדרתה ואביזריה  UVה
 .במכרז זה

  1 'קומפ

מערכת הכלרה התקנת  .11
נקודת הזרקה ונקודת )

 בכפוף למפרט הטכני ( מדידה

  1 'קומפ

 

 T, זווית חרושתית, צנרת הכוונה לכל אביזרי הצנרת הנדרשים כגון אוגנים (1)
 .מחברים ואביזרי צנרת אחרים הנדרשים לביצוע העבודה, חרושתית

 .י ריתוך"עבודות הצנרת וחיבורה יבוצעו ע (2)

יידרש הקבלן לבצע את  UVמערכת ה בנוסף לעבודות ההתקנה של (0)
 :העבודות הבאות

 הקמת גגון להגנה על המערכת. 

 
בעצמו  כלכלית  לבצע הערכהבהצעתו הנתונים והמידע הינם כללים בלבד ועל המציע 

 .המערכת הנדרשתהעלויות הנדרשות להקמת של 
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ולמתן שירותי  מי רעננהשבאחריות   במתקני מים UVשל מערכות  התקנה והרצה, אספקהל

 UV-למערכות ה( אופציונאליים)תחזוקה 
 

 21באר        5.4

 (1ראה סכמה ) UVאור העבודה הנדרשת להקמת מערכת ית

 .ומוקפת  בחצר מגודרתבחצר הקידוח ערכת הצנרת נמצאת מ (1)

המצורפת   1הינה כהגדרתה בתוכנית   UVמערכת ה  (2)
 . 4.3בסעיף 

במקומו (  יסופק על ידי מי רעננה)נדרש לפרק את מד המים ולהתקין מד מים  (3)
 .החדש

 .לא קיים הידרוציקלון באתר (4)

 . והספר הכחולכל עבודות הצנרת תתבצענה בהתאם למפורט במפרט המיוחד  (5)

הצנרת  תותקן בחצר הבאר  ויש לתמוך אותה על פי הנדרש במפרטים  (6)
 .  הסטנדרטים של מי רעננה

 .CIPהעבודה כוללת מערכת ניקוז וריקון לכימיקלים בתהליך ה (7)

 .אביזרי צנרת וחשמל נדרשים מפורטים לעיל  (8)

התמורה הקבלן יידרש להחליף אביזרי צנרת  נוספים השייכים למתקן עצמו      (9)
 .תהיה בהתאם למחירון דקל כמפורט בהסכם בין הצדדים

לביצוע העבודה  יםהנדרש ציוד ועבודה,צנרת  כמויותהקצב מקסימלי של  (01)

 . 21של באר  UVיש  להוסיף למחיר מערכת ה( כולל התקנה)ועלותם 
 הערות כמות 'יח שם הפריט 'מס

  6 'מ "8 (1)צנרת .1

  1 'יח "8מגוף  .2

אספקה והתקנת ברזי  2 'יח לדיגום"  1/2ברז  . 0
דיגום תקנים וחיבורם 

 .לצנרת

אספקה והתקנה של פורק אויר   .4
על הצנרת כולל כל אביזריו 

 . וברזי ניתוק עד חיבורו לצנרת

על כל  " 0פורק אויר של  1 'קומפ
, חלקי צנרת, אביזריו

 .מגופים ואוגנים

פירוק והתקנה של מד ספיקה  .3
כולל  אספקת , במיקום אחר

כל האביזרים וביצוע כל 
 העבודות הנדרשות 

העבודה כוללת התקנת  1 'קומפ
אוגנים המתאימים 

 "8למד ספיקה בקוטר 

ביצוע עבודות פירוק של צנרת  .6
 קיימת 

  1 'קומפ

  1 'קומפ ביצוע עבודות הרכבה של צנרת .7

 במידות על פי הצורך 63 'מ תעלות חשמל ותקשורת .8

נדרש התקנת לוח  133 'מ חשמל  ותקשורת כבלי .3
 חשמלי משני
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ולמתן שירותי  מי רעננהשבאחריות   במתקני מים UVשל מערכות  התקנה והרצה, אספקהל

 UV-למערכות ה( אופציונאליים)תחזוקה 
 

אספקה והתקנה של מערכת  .13

על פי הגדרתה ואביזריה  UVה
 .במכרז זה

  1 'קומפ

נקודת )התקנת מערכת הכלרה  .11
בכפוף ( הזרקה ונקודת מדידה

 למפרט הטכני 

  1 'קומפ

 T, רושתיתזווית ח, צנרת הכוונה לכל אביזרי הצנרת הנדרשים כגון אוגנים (1)
 .מחברים ואביזרי צנרת אחרים הנדרשים לביצוע העבודה, חרושתית

 .י ריתוך"עבודות הצנרת וחיבורה יבוצעו ע (2)

יידרש הקבלן לבצע את העבודות  UVבנוסף לעבודות ההתקנה של מערכת ה (0)
 :הבאות

 הקמת גגון להגנה על המערכת. 

 
בעצמו  כלכלית  הערכה לבצעבהצעתו הנתונים והמידע הינם כללים בלבד ועל המציע 

 .המערכת הנדרשתהעלויות הנדרשות להקמת של 
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ולמתן שירותי  מי רעננהשבאחריות   במתקני מים UVשל מערכות  התקנה והרצה, אספקהל

 UV-למערכות ה( אופציונאליים)תחזוקה 
 

  .2באר        1.4

 (5ראה סכמה ) UVאור העבודה הנדרשת להקמת מערכת ית

 .ומוקפת  בחצר מגודרתבחצר הקידוח מערכת הצנרת נמצאת  (1)

המצורפת בסעיף   1הינה כהגדרתה בתוכנית   UVמערכת ה  (2)
4.3 . 

 .ן לא קיים  ההידרוצקלו (3)

 . כל עבודות הצנרת תתבצענה בהתאם למפורט במפרט המיוחד והספר הכחול (4)

הצנרת  תותקן בחצר הבאר  ויש לתמוך אותה על פי הנדרש במפרטים  (5)
 .  הסטנדרטים של מי רעננה

 .CIPהעבודה כוללת מערכת ניקוז וריקון לכימיקלים בתהליך ה (6)

 .אביזרי צנרת וחשמל נדרשים מפורטים לעיל  (7)

יידרש להחליף אביזרי צנרת  נוספים השייכים למתקן עצמו   התמורה הקבלן     (8)
 .תהיה בהתאם למחירון דקל כמפורט בהסכם בין הצדדים

לביצוע העבודה  יםהנדרש ציוד ועבודה,צנרת  כמויותהקצב מקסימלי של  (9)

 ..2של באר  UVיש  להוסיף למחיר מערכת ה( כולל התקנה)ועלותם 
 תהערו כמות 'יח שם הפריט 'מס

  0 'מ "8 (1)צנרת .1

  1 'קומפ ביצוע עבודות פירוק של צנרת קיימת  .2

  1 'קומפ ביצוע עבודות הרכבה של צנרת .0

במידות על פי  33 'מ תעלות חשמל ותקשורת .4
 הצורך

נדרש התקנת  83 'מ כבלי חשמל  ותקשורת .3
לוח חשמלי 

 משני

על  UVאספקה והתקנה של מערכת ה .6
 .ואביזריה במכרז זהפי הגדרתה 

  1 'קומפ

נקודת )התקנת מערכת הכלרה פרוק ו .7
בכפוף למפרט ( הזרקה ונקודת מדידה

 הטכני 

  1 'קומפ

 T, זווית חרושתית, צנרת הכוונה לכל אביזרי הצנרת הנדרשים כגון אוגנים (1)
 .מחברים ואביזרי צנרת אחרים הנדרשים לביצוע העבודה, חרושתית
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ולמתן שירותי  מי רעננהשבאחריות   במתקני מים UVשל מערכות  התקנה והרצה, אספקהל

 UV-למערכות ה( אופציונאליים)תחזוקה 
 

 11באר       4.5

 (/ראה סכמה ) UVאור העבודה הנדרשת להקמת מערכת ית

 .ומוקפת  בחצר מגודרתבחצר הקידוח מערכת הצנרת נמצאת  (2)

 . 4.3המצורפת בסעיף   1הינה כהגדרתה בתוכנית   UVמערכת ה  (3)

 .נדרש לפרק את ההידרוצקלון ולהתקין חדש במקומו (4)

כל עבודות הצנרת תתבצענה בהתאם למפורט במפרט המיוחד והספר  (5)
 . כחולה

הצנרת  תותקן בחצר הבאר  ויש לתמוך אותה על פי הנדרש במפרטים  (6)
 .  הסטנדרטים של מי רעננה

 .CIPהעבודה כוללת מערכת ניקוז וריקון לכימיקלים בתהליך ה (7)

 .אביזרי צנרת וחשמל נדרשים מפורטים לעיל  (8)

הקבלן יידרש להחליף אביזרי צנרת  נוספים השייכים למתקן עצמו    (9)
 .ה בהתאם למחירון דקל כמפורט בהסכם בין הצדדיםהתמורה תהי

לביצוע  יםהנדרש ציוד ועבודה,צנרת  כמויותהקצב מקסימלי של  (01)

של באר  UVיש  להוסיף למחיר מערכת ה( כולל התקנה)ועלותם העבודה 
11 . 

 הערות כמות 'יח שם הפריט 'מס

  0 'מ "6 (1)צנרת .1

  1 'יח "0משחרר אויר  .2

 173ספיקה של  1 'יח ןהידרוציקלו . 0
 ש "מק

  1 'קומפ ביצוע עבודות פירוק של צנרת קיימת  .4

  1 'קומפ ביצוע עבודות הרכבה של צנרת .3

במידות על פי  63 'מ תעלות חשמל ותקשורת .6
 הצורך

נדרש התקנת  83 'מ כבלי חשמל  ותקשורת .7
לוח חשמלי 

 משני

על  UVאספקה והתקנה של מערכת ה .8
 .רתה ואביזריה במכרז זהפי הגד

  1 'קומפ

נקודת )התקנת מערכת הכלרה  .3
בכפוף למפרט ( הזרקה ונקודת מדידה

 הטכני 

  1 'קומפ

 T, זווית חרושתית, צנרת הכוונה לכל אביזרי הצנרת הנדרשים כגון אוגנים (1)
 .מחברים ואביזרי צנרת אחרים הנדרשים לביצוע העבודה, חרושתית
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ולמתן שירותי  מי רעננהשבאחריות   במתקני מים UVשל מערכות  התקנה והרצה, אספקהל

 UV-למערכות ה( אופציונאליים)תחזוקה 
 

 .תבוצענה באמצעות ריתוך כל עבודות חיבור הצנרת (2)

יידרש הקבלן לבצע את העבודות  UVבנוסף לעבודות ההתקנה של מערכת ה (0)
 :הבאות

 הקמת גגון להגנה על המערכת. 

 הגנה על מערכת הUV בהתאם לתקנות. 
 לבצע הערכה בעצמו של בהצעתו הנתונים והמידע הינם כללים בלבד ועל המציע 

 .ת הנדרשתהמערכההשקעות הנדרשות על ידו להתאמת 
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ולמתן שירותי  מי רעננהשבאחריות   במתקני מים UVשל מערכות  התקנה והרצה, אספקהל

 UV-למערכות ה( אופציונאליים)תחזוקה 
 

 13באר        4./

 (.ראה סכמה ) UVאור העבודה הנדרשת להקמת מערכת ית

 .ומוקפת  בחצר מגודרתבחצר הקידוח מערכת הצנרת נמצאת  (1)

 . 4.3המצורפת בסעיף   1הינה כהגדרתה בתוכנית   UVמערכת ה  (2)

מד מים אלקטרומגנטי )נדרש לפרק את מד ספיקה הקיים ולהתקינו מחדש  (0)
 (רונהשל חברת ק

כל עבודות הצנרת תתבצענה בהתאם למפורט במפרט המיוחד והספר  (4)
 . הכחול

קיים בחצר המתקן מתקן של חברה אחרת ויש לתאם איתם את צורת  (3)
 .ההתחברות למתקן

הצנרת  תותקן בחצר הבאר  ויש לתמוך אותה על פי הנדרש במפרטים  (6)
 .  הסטנדרטים של מי רעננה

 . ציקלון במתחם-לא קיים הידרו (7)

 .CIPעבודה כוללת מערכת ניקוז וריקון לכימיקלים בתהליך הה (8)

 .אביזרי צנרת וחשמל נדרשים מפורטים לעיל  (3)

למתקן עצמו    השייכיםהקבלן יידרש להחליף אביזרי צנרת  נוספים  (13)
 .התמורה תהיה בהתאם למחירון דקל כמפורט בהסכם בין הצדדים

לביצוע העבודה  םיהנדרש ציוד ועבודה,צנרת  כמויותהקצב מקסימלי של  (22)

 UVלמחיר מערכת העלות זאת להוסיף  על המציע ( כולל התקנה)ועלותם 
 . 13ר של בא

 הערות כמות 'יח שם הפריט 'מס

  13 'מ "8 (1)צנרת .1

  1 'יח "8מגוף  .2

 ברזי דיגום 2 'יח " 1/2ברז  . 0

ביצוע עבודות פירוק של צנרת וציוד  .4
 .קיים

  1 'קומפ

דות הרכבה של צנרת ביצוע עבו .3
 ואביזרים שונים במתקן

  1 'קומפ

במידות על פי  33 'מ תעלות חשמל ותקשורת .6
 הצורך

נדרש התקנת לוח  83 'מ כבלי חשמל  ותקשורת .7
 חשמלי משני

על  UVאספקה והתקנה של מערכת ה .8
 .פי הגדרתה ואביזריה במכרז זה

  1 'קומפ
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ולמתן שירותי  מי רעננהשבאחריות   במתקני מים UVשל מערכות  התקנה והרצה, אספקהל

 UV-למערכות ה( אופציונאליים)תחזוקה 
 

זווית , שים כגון אוגניםצנרת הכוונה לכל אביזרי הצנרת הנדר (1)

מחברים ואביזרי צנרת אחרים הנדרשים , חרושתית T, חרושתית
 .לביצוע העבודה

יידרש הקבלן לבצע את  UVבנוסף לעבודות ההתקנה של מערכת ה (2)
 :העבודות הבאות

 הקמת גגון להגנה על המערכת. 

 הגנה על מערכת הUV בהתאם לתקנות. 
 לבצע הערכה בעצמו של בהצעתו מציע הנתונים והמידע הינם כללים בלבד ועל ה

 .המערכת הנדרשתההשקעות הנדרשות על ידו להתאמת 
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ולמתן שירותי  מי רעננהשבאחריות   במתקני מים UVשל מערכות  התקנה והרצה, אספקהל

 UV-למערכות ה( אופציונאליים)תחזוקה 
 

 UVשל מערכת ( הגדרה)תיאור סכמתי   4..

 1' כהגדרתה מוצגת בתוכנית מס  UVמערכת ה תכנון סכמתי של  (1)
 . 4.4המצורפת בפרק 

 : לפחות המערכת תכיל את הפרטים הבאים (2)

  נקודות דיגום תקניות(י מערכת הלפני ואחרUV) ,כולל ברזי דיגום. 

 2  למערכת ה(  הזנה ופריקה)נקודות חיבורCIP  . המערכת תסופק
 .כולל מגופים

 נקודה לחיבור רגש זרימה . 

  לחיבור מד ה( כולל כל האביזרים והצנרת)נקודת חיבורUVT. 

 0 מגופים על פי קוטר הצנרת בבאר. 

  הצנרת תהיה )צנרת חיבור וצנרת מעקף כולל כל אביזרי הצנרת
 (.צנרת ברזל מצופה בטון

 רגלי תמך לצנרת ולתעלות החשמל. 

 ריאקטור הUV 

 אוגנים בקוטר ובכמות הנדרשים. 

  מערכת מדידתUVT 

 רגש זרימה 

 צנרת לניקוז מי הדיגום של הUVT. 

 מערכת כיסוי והגנה לריאקטור הUV  ( כאשר המערכת איננה
 (.מותקנת במבנה

 תעלות חשמל ולוח חשמל ובקרה. 

 חיבור ללוח החשמל הראשי. 

 צנרת מכשור 

 צנרת וחיווט צנרת חשמל ובקרה. 

 

תתבצענה בהתאם למפורט במפרט  והחשמל  כל עבודות הצנרת (0)
ומחירן כלול במחיר היחידה של מערכת  המיוחד והספר הכחול

  .UVה

 . יצוין בנפרדציקלון -הידרו במידה ויידרש  (4)

 .אביזרי צנרת וחשמל נדרשים מפורטים לעיל  (3)

עלות צנרת ועבודות חשמל  כולל התקנתה שמהווה חלק ממערכת  (1)

עבור כל באר ובאר  UVכלולה במחיר המוצע עבור מערכת  UVה
 .בנפרד
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ולמתן שירותי  מי רעננהשבאחריות   במתקני מים UVשל מערכות  התקנה והרצה, אספקהל

 UV-למערכות ה( אופציונאליים)תחזוקה 
 

 רשימת תכניות 4.4

 

 

 תאור 'ליון מסיג

1 
כהגדרתה  UVאור סכמתי של מערכת ית

 .ועל כל אביזריה
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 ניטורתוכנית  -5' מס  פרק

פ הנחיות והוראות משרד הבריאות בתוספת הנחיות "עבזמן ההרצה מתבצעת בדיקת איכות מים 
 .רעננהמי 

וניטור מתקן ,תחזוקה,בהתאם להנחיות תפעול )תקופות  2ה מחולקת ליבדיקת איכות מי השתי
 (2312במי שתיה של משרד הבריאות 

 .היכמי שתי לשימוש במים רעננהמי תקופה קצובה עד לקבלת אישור  -תקופת ההרצה.1
 .ותחזוקתה תקופה קצובה שבה הספק אחראי על תקינות המערכת -האחזקה . 2

י משרד "תוכנית הניטור המפורטת בזאת הינה משלימה לתוכנית הניטור והבדיקות שנקבעת ע
הספק מחויב בביצוע , למען הסרת כל ספק. הבריאות מעת לעת ועל הספק לבצען על פי כל דין

 .ד הבריאות והבדיקות שלהלן הינן משלימות בלבדבדיקות ותוכנית ניטור של משר

איכותם התברואתית של מי שתייה ) תקנות בריאות העם" ועל פי הספק מתחייב לפעול בהתאם
 (1021ב  "התשל

 :הבדיקות הנדרשות הינן

 תקופת ההרצה .2

 :בדיקה של הפרמטרים הבאים 1.1

יעילות הרחקה  אורגניזם
 (לוג)

מספר פעמים בתקופת 
 ההרצה

 הערה

בתנאי ההפעלה של כל באר  (אחת לשבוע) 4 0 יפסוספורידיוםקר
  5ובאר

בתנאי ההפעלה של כל באר  (אחת לשבוע) 4  0 יארדיה'ג
 ובאר

 cfu/100ml 2 0 חיידקי קוליפורם
לפני )בתחילת ההרצה 

 (הזרמה לרשת 
 רעננהמי לפני מסירה ל

דיגום ביציאה מהמערכת 
  לפני הכלרה

חיידקי קולי 
 צואתי

0 cfu/100ml 2 
לפני )בתחילת ההרצה 

 (הזרמה לרשת 
 רעננהמי לפני מסירה ל

דיגום ביציאה מהמערכת 
  לפני הכלרה

 cfu/1ml 4 10עד  חיידקים כללי
לפני )בתחילת ההרצה 

 (הזרמה לרשת 
 רעננהמי לפני מסירה ל

דיגום מי הגלם לפני . 1

 . UVמערכת ה
דיגום ביציאה מהמערכת . 2

  לפני הכלרה
  ניטור רציף 1לא יעלה על  עכירות

 לפני הזרמה לרשת ניטור רציף 3.1-3.3 כלור חופשי

                                                           
5
 .י המזמין"התשלום עבור הבדיקה תתבצע ע,י המזמין או  משרד הבריאות "במידה ובדיקה זו תידרש ע 
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UVT  יש למדוד בזמן ביצוע  דיגום רציף
 הדיגום

יש למדוד בזמן ביצוע  דיגום רציף  UVעוצמת 
 הדיגום

יש למדוד בזמן ביצוע  דיגום רציף  טמפרטורה
 הדיגום

יש למדוד בזמן ביצוע  דיגום רציף  ספיקה
 גוםהדי

 ניטור ובדיקות בזמן ההרצה 4.2טבלה 

בדיקות  1התגלה ערך חריג בבדיקה יש לחזור על כל הבדיקות עד לקבלה רציפה של  2.1
 .תקינות

  התחזוקהתקופת  .1
יבצע מאז ואילך את הבדיקות שלהלן בנוסף האחזקה קיבל הספק אישור לעבור לשלב 

 .לבדיקות הנדרשות על פי דין

 ביצוע בדיקות שוטפות 2.1

יעילות הרחקה  אורגניזם
 (לוג)

תדירות 
 (חודש)הדיגום

 הערה

בתנאי ההפעלה של כל באר   1 0 קריפסוספורידיום
 4ובאר

בתנאי ההפעלה של כל באר  1 0 יארדיה'ג
 4ובאר

 cfu/100ml 1 0 חיידקי קוליפורם
 

לפני דיגום ביציאה מהמערכת 
  הכלרה

חיידקי קולי 
 צואתי

0 cfu/100ml 1 
 

לפני יאה מהמערכת דיגום ביצ
  הכלרה

 cfu/1ml 2 10עד  חיידקים כללי
 

דיגום מי הגלם לפני מערכת . 1

 . UVה
דיגום ביציאה מהמערכת . 2

  לפני הכלרה
 אם קיים מכשיר ניטור רציף 1לא יעלה על  עכירות

 לפני הזרמה לרשת ניטור רציף 3.1-3.3 כלור חופשי

UVT  דיגוםיש למדוד בזמן ביצוע ה דיגום רציף 

 יש למדוד בזמן ביצוע הדיגום דיגום רציף  UVעוצמת 

 יש למדוד בזמן ביצוע הדיגום דיגום רציף  טמפרטורה
 יש למדוד בזמן ביצוע הדיגום דיגום רציף  ספיקה
 דיגום וניטור בתקופת ההפעלה: 5.1טבלה 

בדיקות  1התגלה ערך חריג בבדיקה יש לחזור על כל הבדיקות עד לקבלה רציפה של  2.2
 .תקינות

יש לבצע את  CIPאו ביצוע ניקוי באמצעות  UVלאחר כל החלפת כל אלמט במערכת ה. 0
 .3.2הבדיקות המפורטות בטבלה 
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 5' מס פרק 

 מהבארותנתוני איכות המים 

 

 


