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03/03/2020
ז' באדר תש"פ

לכבוד,
מציעים פוטנציאליים
א.ג.נ,.
הנדון :מכרז פומבי מס'  556/19למתן דיגום ושירותי מעבדה לבדיקת איכות שפכים ומים בתל אביב יפו
שלום רב,
 .1בעקבות פנייה שהתקבלה באשר למענה חברת מי אביבים  2010בע"מ (להלן" :החברה" ו/או "מי אביבים") לשאלת
הבהרה מס'  7שנשלחה למציעים הפוטנציאליים ביום  27/02/202במסגרת המכרז שבנדון ,להלן הבהרת החברה:
מס"ד

.1

סעיף
במסמכי
המכרז /
ההסכם
עמ' -76
נספח 6
להסכם

מענה החברה

פירוט השאלה
יש בידיי עדיין שאלה שהמענה לה חלקי בעינינו
לגבי מפעל חיוני
קיים הבדל בין מתן בדיקות בעת חירום לבין
הפיכת המעבדה למפעל חיוני בשעות חירום
שהרשויות יכירו בו ככזה
הנספח המצורף במכרז הינו מהותי ביותר להליך עבורנו .
נבקש נא לחדד זאת.

מצ"ב נספח  6להסכם (התנהלות הספק
במשבר מים מקומי  /מצב חרום) מתוקן.
הנספח המתוקן יצורף להסכם שייחתם
עם הזוכה.

 .2אין באמור במסמך הבהרות זה כדי לגרוע ו/או לפגוע בהוראה כל שהיא מההוראות המפורטות במסגרת מסמכי
המכרז וההסכם.
 .3המועד האחרון להגשת ההצעות (מעודכן לאחר דחייה) הינו יום ד' ,ה  04/03/2020בשעה .12:00
 .4נשמח להשתתפותכם.
בכבוד רב,
ליאור לנצ'יצקי
מנהל מחלקת רכש והתקשרויות
מי אביבים  2010בע"מ
העתק :תיק המכרז
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נספח  6להסכם
התנהלות הספק במשבר מים מקומי  /מצב חרום
הספק מתחייב להמשיך ולספק את השירותים הניתנים על ידו בשוטף ,כפי שמפורט בהסכם זה ,גם בעת משבר
מים מקומי ,בהתאם להגדרת הרשות המקומית ,או בעת הכרזת מצב חרום ע"י המדינה (כגון מלחמה ,התפרצות
פנדמיה וכיו"ב).
לספק ידוע כי החברה הוכרזה כמפעל חיוני ע"י משרד התמ"ת.
במידה ויוכרז מצב חרום או משבר מים מקומי ,יבצעו עובדי הספק את השירות בהתאם לסדרי העדיפות והנחיות,
שייקבעו ע"י החברה.
הספק יתגבר במידת הצורך עובדים (דוגמים) לשם מתן השירותים שבנדון.
בהתאם לתוכנית שנתית שתיקבע ע"י החברה ,יערך תרגיל לבחינת מוכנות החברה לשעת חירום.
במידה ויידרש עובדי הספק ייקחו חלק בתרגיל בהתאם להנחיות החברה.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

_______________________
הספק

__________________
מי אביבים  2010בע"מ
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