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ההנהלה הראשית

חטיבת לוגיסטיקה ותשתיות
מינהל תשתיות ובינוי

בקשה לקבלת מידע ( )RFIמס' 72-197/21
מערכת לאיתור ומניעת נזילות מים

 .1רקע
שירותי בריאות כללית ("הכללית") מעוניינת לרכוש ולהתקין במתקניה מערכות
לאיתור ומניעת נזילות מים.
לצורך כך ,הכללית מעוניינת לקבל מידע מספקים אפשריים ,על מנת לבחון אפשרויות
לרכישת מערכות אלו.
מובאים להלן דרישות המערכת והספק.
 .2דגשים למערכת:
 .2.1המערכת תכלול את המרכיבים הבאים:
• רכזת
• ברז כדורי אוטומטי בקטרים של " ,1/2"-3עם מפעיל מופעל סוללות
• גלאי הצפה
• מד זרימה בקטרים של "1/2"-3
• ראוטר
 .2.2כל חלקי המערכת יתאימו לתקן .5452
 .2.3המערכת תעמוד בכל הדרישות לבניה ירוקה  -תקן .5281
 .2.4המערכת תעמוד בתנאי חוץ (תקן .)IP68
 .2.5עמידה בתקן משרד התקשורת הישראלי.
 .2.6חיבור מגע יבש למערכת אזעקה ,שליחת מסרון ומייל למשתמש.
 .2.7אפשרות לתוספת חיישני הצפה.
 .2.8המערכת תירכש ע"י הכללית  -ללא דמי שימוש ו/או התקשרות קבועה.
 .3תיאור פעולת המערכת:
המערכת תותקן על קו מי צריכה (מי רשת) מחוץ למבנה המוסד הרפואי ותחובר
במגע יבש למערכת האזעקה .בדריכת מערכת האזעקה ביציאת העובדים מהמוסד,
תדרך מערכת לאיתור ומניעת נזילות .במידה ותזוהה זרימת מים ,המערכת תסגור
את הברז האוטומטי בהזנת המים ותשלח התראה למשתמשים במסרון ו/או במייל.
בכניסת העובדים למוסד וניטרול מערכת האזעקה תנוטרל המערכת מסגירה
אוטומטית אך תמשיך למדוד את צריכות המים.
 .4דגשים לספק המערכת:
 .4.1הספק יהיה יצרן של המערכת.
 .4.2התקנת המערכות וחיבורן למערכת הצנרת של המוסד ע"י הספק.
 .4.3מתן שירות למערכות תוך  4שעות מקבלת הקריאה (בימי חול).
 .5המידע הנדרש
כחלק מבקשה זו לקבלת מידע ,על הפונים לספק מידע לגבי הנושאים והפרמטרים
הבאים:
א .תיאור מלא של הפונה (כתובת ,בעלות ,תחומי פעילות ,יכולות טכניות ומקצועיות
ומספר העובדים).
ב .מפרט טכני ,הוראות תחזוקה ופרוספקט.
ג .רשימת לקוחות שהתקינו את המערכות כולל מס' מערכות ,פרטי אנשי קשר ושנת
התקנה.
ד .אישור של כל התקנים המפורטים מעלה.
הנחיות להגשה
גופים/ספקים הסבורים כי בידם פתרון העונה על התנאים המפורטים לעיל או שלדעתם
יש בידם פתרון מתאים הנותן מענה דומה לדרישות כללית מוזמנים לפנות לגב' אורלי
ירון ,רכזת ועדת המכרזים לענייני בינוי ,עד ליום  05.01.2022בשעה  12:00בדוא"ל
 orlygo@clalit.org.ilבצירוף מסמכים כמפורט בסעיף  5לעיל.
שאלות ניתן להגיש עד לתאריך  21.12.2021יש לוודא הגעת השאלות בטלפון -
.03-6944893
יש לציין מס' מכרז ודרכי יצירת קשר.
שירותי בריאות כללית
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