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 מבוא .1

מבקשת לקבל מידע בנושא מערכות או טכנולוגיות לזיהוי, "( העירייה)להלן: "  הוד השרוןעיריית  .1.1

 איתור, בקרה ודיווח של פריצות מים במערכות המים במוסדות חינוך וציבור ברחבי העיר הוד השרון. 

הזה והאם המבקשים לפעול בתחום הפועלים ו/או העירייה מעוניינת לדעת האם קיימים ספקים 

  הניתנים לבדיקה על ידי העירייה.ים בידי ספקים אלו מוצרים כאמור קיימ

 .לספק מערכת או טכנולוגיההבקשה מופנית לכל המעוניינים אשר ברשותם ו/או ביכולתם  .1.2

 

 מטרה .2

בחינת אפשרויות יישום והטמעת מערכות ישמש את העירייה למטרת פניה זו הינה לקבל מידע אשר  .2.1

טכנולוגיות כאמור במוסדות העירייה והכל לפי צרכי העירייה, שיקוליה ותקציב מאושר ועפ"י כל ו/או 

 דין.

 

  פרטי המידע המבוקשים .3

 :ת המערכתיטכנולוגי .3.1

  הטכנולוגיה או המערכת לזיהוי פריצות מים, לאיתור מיקום פריצות המים, כללי של תיאור

וכל  באופן אוטומטי לעצירת פריצת המיםלדיווח לגורמים שונים בטכנולוגיות שונות, לטיפול 

 נוסף שיכול להבהיר את הטכנולוגיה והמערכת. מידע

 ניהול בהאם  ?יניהול מרכזבהאם  ?תיאור של ארכיטקטורת המערכת, האם מערכת מבוזרת

 ם.ייש להעביר תרשימים רלוונטי - וכו' ?מקומי בכל מוסד

  כגון, אמינות הדיווח, התראות שווא, תכונות המערכת תוך התייחסות לפרמטרים שונים תיאור

 מהירות הדיווח, מספר אתרים אותם המערכת יכולה לנטר במקביל, מרכיבי המערכת.

  (.שליטה ובקרהלמערכות שו"ב )תיאור היכולת של המערכת להעביר המידע 

  קווי מי שתייהמנטרת תיאור המערכת כאשר. 

  אם בכלל( קווי מי כיבוי אש. מנטרתתיאור המערכת כאשר( 

  קווי השקיה. מנטרתתיאור המערכת כאשר 

 .פירוט צרכי תחזוקת המערכת באופן שוטף 

  ובחו"ל.תיאור ופירוט עמידת המערכת בתקנים נדרשים או וולנטריים בארץ 

  :המערכת התקנות .3.2

 כולל פרטי אנשי קשר )שמות, פירוט של גופים ציבורים וחברות פרטיות בהם מותקנת המערכת ,

 .טלפון וכתובת דוא"ל( באותם גופים וחברות

  :ניסיון המשיב .3.3

 המשיבים מתבקשים להתייחס לשאלות הבאות:

 כתובת ופרטי ההתקשרות, לרבות פרטי איש קשר לעניין ח.פ./ע.מ., שם מלא,  - פרטי החברה

 .לפנייה זומענה 

 .פירוט תחומי העיסוק העיקריים של החברה 
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  ניסיון קודם בהתקנת מערכת לזיהוי ואיתור פריצות מים, או בתחומים דומים בפרויקטים

י תה מעורבת בהם ואשר דומים במהותם או יש בהם כדידומים, לרבות פרויקטים שהחברה הי

 להטיל אור על מסוגלותה וניסיונה. 

  ובאם מדובר ביבואן, יש לצרף פרטים על החברה  ינו יצרן או יבואןהמשיב ה באםיש לפרט

 המייצרת וכן אישור ממנה לייבוא המוצר.

  :מודל ההתקשרות .3.4

  שימוש במערכת. התקנה ומודל ההתקשרות הכלכלית המוצע  עבור 

  :נתונים נוספים .3.5

 שיראה המשיב לנכון להביא בפני העירייה.  נתונים נוספים כפי 

 

 שאלות הבהרה   .4

, באמצעות הדואר , רונן שמעוניילמנהל אגף בינו בכתב בלבד, שאלות ובקשות להבהרות ניתן לשלוח .4.1

 .hasharon.muni.il-michraz@hod האלקטרוני לכתובת:

להשיב לכלל המענים שיתקבלו, לחלק מהמענים, או שלא להשיב למענה כלל. בכל העירייה רשאית  .4.2

 מקרה, לא יהיה תוקף לכל התייחסות של העירייה למסמך זה, אלא אם ניתנה בכתב. 

העירייה תבחן את המידע שיתקבל מהמשיבים וכן תהיה רשאית לפנות אל המשיבים, כולם או חלקם,  .4.3

 מידע נוסף ו/או לפנות לגורמים נוספים לצורך קבלת מידע.בבקשה לקבל מהם הבהרות וכן כל 

 

 הפניותהגשת  .5

יעבירו פניה עם כל המסמכים המפורטים לעיל, באמצעות הדוא"ל, ים, מימתא םעצמ יםהרוא פונים .5.1

יש לציין בנושא  .28.7.2020 מיום וזאת עד לא יאוחר hasharon.muni.il-michraz@hodלכתובת:  

 .את כותרת המסמך שבנדוןהודעת הדוא"ל 

יובהר, כי העירייה רשאית, אך לא חייבת, לבחון גם הצעות שיתקבלו לאחר המועד האמור לעיל והכל  .5.2

 לפי שיקול דעתה וצרכיה בלבד.

 

 כללי ושונות .6

אין בהליך זה בכדי ליצור מחויבות כלשהי של עיריית הוד השרון כלפי גורם כלשהו יובהר ויודגש, כי  .6.1

 ו/או לחייב את העירייה בכל דרך שהיא להתקשר עם גורם כלשהו. 

 

 

 בברכה,

 

 רונן שמעוני,

 מנהל אגף בינוי ואחזקת מוסדות

 עיריית הוד השרון
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