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מתקני  UVלאספקה התקנה והרצה של מערכות  – 001/2018מכרז  – 3קובץ הבהרות מס' הנדון: 

 UV -מים שבאחריות מי רעננה ולמתן שירותי תחזוקה )אופציונאליי( למערכות ה 

 

ס"ק ה יתוקן ובמקומו יבוא סעיף ה'  32מסמך ב' הסכם העבודה על נספחיו, סעיף  .1
 דלקמן:כ

חודש ממועד  24למען הסר ספק מובהר כי התמורה כוללת תקופת אחריות של  .ה

וקבלתה על ידי מי רעננה.  תקופת האחריות לכל  -UVסיום הרצת מערכת ה

במפרט  11-ו 10בנפרד, כוללת את כל הפעולות הנדרשות בסעיפים  UVמערכת 

בכתב הכמויות ולא    UVהטכני ותמורתה כלולה במחירי היחידה לכל מערכת 
 תשולם  בגינה תמורה נוספת. 

 

 כדלקמן:ס"ק יא' יהיה  32סעיף מסמך ב' הסכם העבודה על נספחיו   .2

היה ויבחר התאגיד למשש את זכותו לקבלת שירותי תחזוקה  מאת הקבלן  .יא
, הוא יודיע על כך לקבלן ובתקופה זו ישלם לאחר גמר תקופת האחריות

התאגיד לקבלן מידי חודש בחודשו את דמי התחזוקה שהוצעו על ידי הקבלן 
על  במסגרת הצעתו למכרז. דמי תחזוקה יתעדכנו אחת לשנה ממועד חתימה

 ההסכם. העדכון יעשה על פי השינוי ב מדד המחירים לצרכן.  

 

 33שפורסם בחוברת  יבוא סעיף  33 סעיףבמקום מסמך ב' הסכם העבודה על נספחיו   .3
 כדלקמן:

 תנאי תשלום .33

תמורת מילוי כל התחייבויותיו על פי חוזה זה יהא הקבלן זכאי לתמורה על  .1

בנפרד  תשולם לקבלן  UVלעיל. התמורה עבור כל מערכת  32פי הקבוע בסעיף 
 כדלקמן:

הקבלן יגיש למפקח ולתאגיד  UVעם סיום ההתקנה של מערכת  .א
ממחיר היחידה   70%* בסכום של  חשבון קבלני חלקי וחשבונית מס

 .  01כמפורט בכתב הכמויות בפרק  UVמערכת לכל 

וקבלתה על ידי התאגיד , הקבלן  UVעם סיום ההרצה של מערכת ה .ב
* בסכום של  יגיש למפקח ולתאגיד חשבון קבלני חלקי וחשבונית מס

כמפורט בכתב הכמויות בפרק  UVממחיר היחידה לכל מערכת  10%
01  . 

 



 

 

 

כמפורט בכתב  UVממחיר היחידה לכל מערכת  20%היתרה בסך  .ג
תשלומים חודשים שווים  לאורך כל  24. תשולם ב01הכמויות בפרק 

 תקופת האחריות. 

החשבון הקבלני החלקי בס"ק א', ב', ג' לעיל, ייבדק על ידי המפקח  .ד
יום ממועד קבלת החשבון הקבלני החלקי אצל המפקח  21ובתוך 

 לום.יעביר המפקח לידי הקבלן פירוט בדבר הסכומים שאושרו לתש

הקבלן יגיש חשבונית מס עבור החשבון הקבלני החלקי שאושר  .ה
ימים  60לתשלום על ידי המפקח, וחשבונית המס תשולם לקבלן בתוך 

 ממועד קבלת חשבונית המס* במשרדי התאגיד.

 –הנ"ל כפוף לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו  –* יובהר כי לעניין מועד הגשת חשבונית מס 
ן להחיל את הקבוע בתיקון לעניין מועד הגשת חשבונית מס, . במקרה שמבקש הקבל1975

ימציא יחד עם החשבון הראשון אישור רו"ח המעיד על תחולתו של החוק, וחשבונית המס 
 יום. 14 -תומצא על ידו מיד לאחר קבלת התשלום מהתאגיד, ולא יאוחר מ

הקבוע לעיל תהווה אי המצאת אישור רו"ח כנדרש ו/או חשבונית מס, לפי העניין, במועד 
עילה לעיכוב תשלום התמורה עפ"י החשבון המאושר/החשבון המאושר העוקב, ומניין הימים 

 לתשלום יחול רק לאחר המצאתם כנדרש.

התשלומים המפורטים בסעיף ג' לעיל   24התשלום האחרון מתוך  .ו
ישולם לקבלן כנגד קבלת תעודת השלמה כאמור לעיל וכן חתימת 

 . 4ר תביעות בנוסח נספח הקבלן על מסמך העד

מוסכם בין הצדדים כי המחירים על גבי כתב הכמויות שהציע הקבלן  .ז
הינם מוחלטים ואינם מוצמדים למדד כלשהו, למעט המפורט 

 בהסכם זה לעניין עבודות התחזוקה.

העבודה תסתיים עם קבלתה על ידי המהנדס ונתינת תעודת השלמה  .ח
 לקבלן על ידי המהנדס או ממטעמו.

ערך מוסף בגין התמורה עבור העבודה נשוא הסכם זה, ישולם מס  .ט
לקבלן וזאת במועד תשלומו של כל תשלום ותשלום על פי הסכם זה 

 וכנגד המצאת חשבונית מס כחוק.

ל יד עאו אשר יחולו בעת, החלים, מכל סוג בה, או תשלום חו היטל, כל מס .2
מהסכומים שיגיעו המנהל ינכה  .יחולו על הקבלן וישולמו על ידו העבודות

היטלים , ובכלל זאת מיסים, ןילקבלן כל סכומים שעליו לנכות לפי כל ד
 .והעברתם לזכאי יהווה תשלום לקבלן הותשלומי חוב

ינכה מכל תשלום שישולם לו על פי חוזה שהמהנדס  כי ידוע לומצהיר הקבלן  .3
יה הי התאגידאו היטלים בשיעורים ש/חובה ו או תשלומי מלוות/מיסים ו זה

אלא אם ימציא הקבלן למנהל לפני תשלומו  חייבת לנכותם במקור לפי הדין
ל הוראות בכתב של פקיד השומה על הקטנת שיעור הניכוי "של כל תשלום כנ

 .כאמור

 

 



 

 

 

נכה מכל תשלום שישולם לו על פי חוזה שהתאגיד י כי ידוע לומצהיר הקבלן  .4
שיחולו עליו עקב אי ביצוע בשלמות  והפיצויים המוסכמיםזה את כל הקנסות 

 .של כל הנדרש ממנו במסגרת החוזה

 33 בסעיף יום מהמועד הנקוב לתשלום 15מובהר בזאת כי איחור של עד  .5
מי לעיל לא יחשב כאיחור או כהפרת ההסכם ולא יהא בו בכדי להטיל על 3)א(

 חובת תשלום פיצוי ו/או תשלומי פיגורים מכל סוג ומין שהוא.רעננה 
 

לפיגור, תיווסף  16 -יום ובגין התקופה החל מהיום ה 15בגין פיגור העולה על 
לסכום התמורה ריבית פיגורים לפי השיעור שנקבע מעת לעת ע"י החשב הכללי 

 לאוצר.
 

חשבון שישולם ו/או יאושר, לא ישחרר את הקבלן בשום אופן מאחריותו ולא  .6
גין רשלנות, ביצוע לקוי להעלות כלפיו טענות במי רעננה  ה שליגרע מזכות

 וכיו"ב. הקבלן יישאר אחראי בגין כל פגם באספקת שירותי השמירה
בין אם נתגלה פגם כאמור לפני אישור החשבון או בין אם אחריו,  והאבטחה

ובין אם נגרם על ידי עובדיו, קבלני משנה או ע"י כל אדם אחר אשר עובד או 
 העבודות.ביצוע עבד עבורו או היה כפוף להוראותיו ב

 כדלקמן: יתוקנו ויהיו  1-5ס"ק  11סעיף במפרט הטכני  .4
 UV   שירות ותחזוקת מערכת ה .11

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

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

 מהספק בנוגע לאחזקה.

הספק יציג אישור מיצרן המערכת שנציגיו קבלו הכשרה והדרכה ע"י היצרן  (3)
 לתחזוקת המערכת.

 תקופת ההרצה (4)

הספק מתחייב לבקר בבאר אחת ליומיים או/ובהתאם לצורך במועד הראשון  .א
 מבין השנים.

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

 בתקופת ההרצה הספק אחראי על כל המערכת ואביזריה. .ג

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

 תחזוקה שוטפת -תקופת האחריות  (5)

 בשבוע לפחות ביקור אחד מתחייב הספק לבקר בבאר  בתקופת האחריות .א
. (ובתאום עם המזמין )בהתאם להנחיות משרד הבריאות לבדיקה שגרתית

 UVבבדיקה השגרתית תבוצענה כל עבודות התחזוקה הנדרשות למערכת ה
 הכוללות: ומפורטות בהוראות האחזקה של המערכת

 כיול מערכת הUVT אחת לשבוע 

 .כיול הסנסורים אחת לחודש 

  תקולים או שאינם עומדים בדרישות המכרז.החלפת חלקים 



 

 

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

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

 
ימי עבודה מסיום כל ביקור יגיש הספק דוח כתוב על מצב המערכת  3תוך  .ב

דוח זה יהווה בסיס כולל פרוט של כל פעולות האחזקה שבוצעו על ידו. 
 בתקופת האחריות לתשלום לספק בגין האחזקה השוטפת של המערכת

 .כמפורט בכתב הכמויות UVומהווה חלק  ממחיר היחידה של מערכת ה

אחראי הספק  ,עילכמפורט בס"ק א' להכלולות  התחזוקהבנוסף לעבודות  .ג
 לביצוע הפעולות הבאות :

o . בדיקה של תקינותם של כל רכיבי המערכת 
o  כולל(.ניקוי כל רכיבי המערכתCIP )עלות הכימיקאלים הינה על  אם נדרש

באחריות הספק לפנות את הכימיקאלים מתהליך הניקוי על פי  .חשבון הספק
ם בשטח הבאר/מתקן המים אלא לפנותם מיד בסיום כל דין ולא להשאיר

 העבודה. הספק מתחייב לפנות את הכימיקאלים על פי כל דין.

o  החלפת  כל הרכיבים המתכלים והחומרים הנדרשים לאחזקה
 שוטפת של המערכת. 

o  בדיקות תקינות מערכת הבקרה והחשמל וכן הדיווחים למערכת הבקרה
 של מי רעננה.

היחידה של כלולה במחיר  המפורטות לעיל ,התמורה עבור כל עבודות 
 שניתן ע"י המציע. UVמערכת ה

הספק מתחייב להחליף את הנורות ומשנקים בהתאם להתחייבותו על אורך  .ד
והעבודה  ההחלפההחומרים ,עלות בתקופת האחריות חיים של אלמנטים אלה. 

 שניתן ע"י המציע.  UVהיחידה של מערכת הכלולה במחיר  הכרוכה בזה,

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

 .  הספקשניתן ע"י   UVשל מערכת ה

בסיום תקופת האחריות ולפני מסירת המערכת לידי מי רעננה מתחייב הספק  .ו
כלולה במחיר ה בגין זה ותמור. UVלהחליף את כל הנורות ,משנקים במערכת ה

 .  הספקשניתן ע"י   UVהיחידה של מערכת ה

 UVלמרות הנכתב בס"ק א' לעיל הספק מתחייב לבקר ולתחזק את מערכת ה .ז
בגין האחזקה השוטפת בהתאם לצורך ולעניין והתמורה לכך כלולה בתשלום 

שמהווה חלק  ממחיר היחידה של מערכת  בתקופת האחריות של המערכת
 .כמפורט בכתב הכמויות UVה

 יתוקן  ויהיה כדלקמן: 6ס"ק  11במפרט הטכני סעיף  .5

 תחזוקה שוטפת לאחר תקופת האחריות. (6)

הספק מתחייב בהתאם לחוזה התחזוקה לתחזק את המערכת כמפורט בסעיף  .א
 א וג  לעיל. 5ס"ק   11

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

 במחיר התחזוקה החודשית שנתן ע"י הספק. 

 



 

 

של כתב  4עלות חלקי החילוף תשולם ע"י מי רעננה בהתאם למפורט בפרק  .ג
 הכמויות. 

למערכת על פי הצורך ועל חשבונו )כולל  CIPלבצע את ההספק מתחייב  .ד
והכימיקלים כלולה במחיר התחזוקה החודשית שנתן  CIPכימיקאלים( עלות ה

ע"י הספק. באחריות הספק לפנות את הכימיקאלים מתהליך הניקוי על פי כל 
דין ולא להשאירם בשטח הבאר/מתקן המים אלא לפנותם מיד בסיום העבודה. 

 לפנות את הכימיקאלים על פי כל דין. הספק מתחייב

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

ביצוע בדיקות מעבדה כנדרש בתקנות. עלות הבדיקות כלולה  .ו
 .UVבתמורה של הספק עבור אחזקת מערכת ה

כתב כמויות : .ז

 



 

 

 

 תוקף הערבות : .6

)ולא כפי שנרשם  17/7/2018 -ה עד הערבות צריכה להיות תקפהעל נבקש להבהיר כי 

 בנספח הערבות(. 

 

 

 

 בכבוד רב,

ליאת ליבוביץ, 
 מנכ"לית

 


