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 (RFIבקשת מידע )

 שרותים הנדסיים למדידת מובלי ביוב גרביטציונייםלאספקת 

 

 כללי

ביוב גרביטציוניים שברשותו. מדידת הספיקה  בצע מדידות ספיקה במובלימתכוון לתאגיד פלגי שרון 

מידע על מ"מ. התאגיד מבקש לקבל  1250-מ"מ ו 200תעשה במובלים שונים בקטרים משתנים שבין 

ערוך  בכוונת התאגיד ל 2017. במהלך למדידת מובלי ביוב גרביטציוניים למתן שירותי המדידהספקים 

 ביוב ברחבי העיר כפר סבא לצורך הערכות והתאמות ספיקות.  מספר בדיקות ספיקה במובלי

המסוגל לבצע מדידות למובלי  אשר ברשותם ציודלמתן השירות בשלב זה נדרשים ספקים רלוונטיים 

 .כמפורט להלן התאגידע"י  הנדרשביוב גרביטציונים 

 פרטים טכניים:

  מ"מ 200-1,250קוטרי המובלים 

 :יעודי. בתוך המובל על גבי מיתקון  צורת המדידה וההתקנה 

  3%דיוק מדידה: עד 

  גם זרימה אחורנית-יכולת קריאה 

 :עמידות מערכת: בקרIP67 :חיישנים ,IP68 

 .בקר: מופעל סוללה בלבד 

  .אגירת נתונים: משתנה לפי רצון הלקוח 

  :טכנולוגיית המדידהCross Correlation או שווה ערך 

  בתקשורת  "סים"דרך  –שידור נתוניםGPRS. 

 :הנידרש שירותתכולת ה

  שבועיים –משך זמן התקנה מינימלי 

  שלושה -מספר מדידות במקביל 

 התקנה ונסיעות 

 פירוק 

 עודיתיעל גבי תוכנה י ניתוח נתונים והפקת דוח 
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 חלקי חילוף ככל שידרשו 

 אופציה לרכישת ציוד המדידה 

 הגשת המפרטים:

 בדוא"ל מפרטים הטכניים הבאים:ספקים אשר עומדים בדרישות יעבירו  .1

 פרופיל החברה וניסיונה בתחום .1.1

מפרט טכני של הציוד לצורך מתן השירות לרבות: מקור מתח, תחומי ספיקות ,טכנולוגיית  .1.1

המדידה, אופן ההתקנה, מגבלות ביצוע, טכנולוגיית שידור מרחוק, בקרה ואיסוף נתונים, 

 ונטיים ותמונות.עיבוד נתונים קיימים הכל מלווה בקטלוגים רלו

 יש לפרט את כל פרטי הציוד לצורך ביצוע העבודה. .1.1

מובהר ומודגש  במפורש כי בקשה זו מהווה שלב ראשוני של איסוף מידע ואינה בגדר מכרז פומבי  .1

. או הליך  מחייב אחר ולכן אין לראות בפניה זו משום התחייבות כלשהי של התאגיד להתקשרות

לאחר , שייחתם עם המציע, בהתאם לנוסח הסכם ההתקשרותהתקשרות עם מציע כלשהו תעשה 

לתקופת ניסיון בלבד וזאת על מנת להוכיח  ובכפוף לבחינת הצעתו ואישור הצעתו  על ידי התאגיד

 .  כי הטכנולוגיה שהוצעה אכן עומדת ביעדים המפורטים בכתב פניה זו

עול בהליך התקשרות מודגש במפורש כי אין בבקשה זו התחייבות של התאגיד להמשיך ולפ .1

המשך . כלשהו מעבר לתקופת הניסוי או לרכוש את המוצרים המוצעים במסגרת הליך זה

 .התקשרות יהא תלוי אף במידת העלויות הכלכליות של המערכת המוצעת גם במקרה הצלחה

לשנות או להוסיף  התאגיד יהא רשאית, תחרות ככל שיתקיים בעתיד/יודגש כי בהליך מכרז .4

 .תנאים ודרישות הכל לפי שיקול דעתו

 .12:00בשעה  16/05/2017עד ליום והמסמכים הנלווים הגיש המפרטים יש ל .5

 מסמכים יש לשלוח במייל לתאגיד פלגי שרון למייל: .6

 09-7655529בפקס  לתאגיד שאלות הבהרה יש להפנות  .7

התאגיד להפעיל וועדה מקצועית מטעמו רשאי  יהא במסגרת בחינת ההצעות כי בזאת כי מובהר .8

ההצעות. הוועדה המקצועית תהא רשאית להתחשב בסוג הטכנולוגיה המוצעת לביצוע  את שתבחן

כישורי , של המציע או של הטכנולוגיה המוצעת ניסיונו,  המציע אמינותו שלואמינותה, המדידה 

בהתקשרות עם תאגיד או מי מטעמו ניסיון קודם של ה, מיומנותו והמוניטין של המציע, המציע

או ענייני אחר  בכל קריטריון מקצועי, ובאופן כללי, האפקטיביות ברמת, אם הייתה כזו -המציע 

 .הצעה לקראת קבלת החלטתה בדבר קבלת, אותו מוצאת היא לנכון לשקול

 לותשע לחילופין או ביותר היעילה ההצעה את לקבל מתחייב ואינתאגיד ה, ספק כל הסר למען  .9
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 מי או, התאגיד, לעיל האמור מן לגרוע מבלי. שהיא הצעה כל או ביותר הזולה היא הפעלתה

, הצעה מגיש עם ומתן משא, מנכ"ל התאגיד באמצעות, לנהל רשאי יהא, כך לצורך ידו-על שיוסמך

 .המדידה  ניסוי לביצוע החלטה את תקבל בטרם

 

 ,בכבוד רב
 

 תאגיד פלגי שרון

 

 

 

 

 

 

 


