 -עסקי שמור -

27/02/2020
ב' 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,
 .1הבהרה כללית:
המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום  04/03/2020בשעה .12:00
 .2להלן מענה חברת מי אביבים  2010בע"מ (להלן" :החברה" ו/או "מי אביבים") לשאלות הבהרה שהתקבלו במסגרת
המכרז שבנדון :

מס"ד
.1
.2
.3
.4
.5

סעיף
במסמכי
המכרז /
ההסכם
כללי
עמ' -35
אופן ביצוע
דיגומים 7.6
עמ' -52
המחאת
הסכם 22.2
עמ' -54
ביטול
ההסכם
23.7
עמ' -58
נספח  1ב'
להסכם
נספח 1ב'
להסכם

.6

.7

.8
.9

עמ' -76
נספח 6
להסכם
עמ' -78
נספח 8
להסכם
סעיף 3
עמ' -84
סעיף 42

מענה החברה

פירוט השאלה
דוחות חניה -במקומות שנדרש לבצע את הדיגום ואין
כחול לבן/אפשרות להחנות את הרכב –התאגיד ישא בעלות
דוח החניה
במקרים בהם יש צורך לצלם בוידאו יגיע נציג מצד
התאגיד/היועץ כדי לצלם.

הבקשה נדחית.
הבקשה נדחית.

נבקש להקטין את גובה הקנס ל .₪ 1,000

גובה הקנס יפחת במקום  ₪ 50,000ל-
.₪ 20,000

נבקש לבטל את הסעיף גובה פיצוי מוסכם שאינו ראלי

גובה הפיצוי המוסכם יופחת במקום
 ₪ 100,000ל.₪ 30,000-

עד מומחה -התמורה בגין הופעה בבית משפט ומתן עדות
תהיה בעבור כל הופעה מהראשונה.

הבקשה נדחית.

ליווי מקצועי -תשלום בעבור ליווי מקצועי יינתן בעבור כל • הבקשה נדחית.
שעה .נבקש לבטל כי המעבדה תעבוד  25שעות ללא תשלום
• יובהר ,כי מדובר בחוות דעת הקשורה
לתביעה
לעבודת המעבדה במסגרת השירותים
במכרז.
• חוות דעת בנושאים אחרים יוזמנו לפי
הצורך עפ"י מחיר לשעת עבודה בהתאם
להצעת מחיר מאושרת.
הבקשה נדחית.
נבקש לבטל נספח זה משום שאינו רלוונטי למהות
על המעבדה להיות בעלת יכולת לספק
השירות.
שירות גם בשעת חירום.
יחד עם זאת ,הדרישה לגבי תיקוני צנרת
ותחנות חלוקת מים תמחק מהנספח.
בכל מקרה בו יש לבצע פרמטרים כלוריד ונתרן יש לציין זו הבקשה מתקבלת.
על הבדיקות להיות תחת הסמכה והכרה
בהזמנת העבודה.
של הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
יש לציין בכל הזמנת העבודה את הפרמטרים טמפרטורה
והגבה בשטח לא ניתן להתחייב לביצועם ללא דרישה
כתובה.
1

הבקשה נדחית.
פרמטרים אלה נבדקים בשטח בכל דיגום.

 -עסקי שמור -

מס"ד

.10

.11

.12

.13
.14
.15

סעיף
במסמכי
פירוט השאלה
המכרז /
ההסכם
נספח א' 2למיטב ידיעתנו בדיקת הפרמטרים ,VOC's ,MTBE
למכרז עמ'  VOCבוטלה .האם נכללים ונדרשת בדיקתם.
16

נספח ד' בעמ'  22רשום "מעסיק לפחות  2דוגמים מוסמכים"
למכרז עמ' ובעמוד  32סעיף " 5.19נדרשת העסקת  2דוגמים מוסמכים
בתקופת ההתקשרות" .נדרשת הבהרה :האם מדובר ב 2
22
ונספח ח' דוגמים יעודיים ,לביצוע העבודה נשוא המכרז במרחב תל
למכרז עמ' אביב.
 32סעיף הפעם נדרשים לפחות  4דוגמים שיעמדו לרשות המעבדה
הזוכה .נדרש להבהיר מהן הדרישות הנכונות.
5.19
בנספח 8
עמ' 79
סעיף 5
הגשת תוצאות הבדיקה תוך פרק זמן של  10ימי עבודה
נספח ח'
למכרז עמ' הינו קצר מדי במיוחד לאור העבודה כי בדיקת BOD
נערכת לאחר  5ימים .האם ניתן למצוין האריך פרק זמן
 31סעיף
זה.
5.11
לאור האמור לעיל ובהמשך למצוין בסעיף  14.19בעמ' 42
וגם בעמ'
נדרשת הבהרה :כאן רשום כי הספק מתחייב להגיש את
33
תוצאות הבדיקה בדוח תוך פרק זמן של  7ימי עסקים
סעיף 6.9
ממועד ביצוע הדיגום?
עמ' 42
סעיף
14.19
נדרשת הערכה לגבי מספר נקודות הדיגום בהם נדרש
נספח ח'
תאום עם המשטרה /הסדרי תנועה.
למכרז
האם מי אביבים תסייע בעניין זה?
עמ'31
סעיף 5.18
"העברת הנתונים לחברה תהיה מידית" .נדרשת הבהרה:
נספח ח'
האם נדרשת העברת מסמכי הדיגום מהשטח? בסוף יום
עמ' 33
סעיף  6.12העבודה? האם ייוחד איש קשר זמין או מייל רלבנטי?
נדרשת הבהרה לסעיף זה .סימון דרכים זמניות? התקנת
נספח ח'
שלטי אזהרה??
עמ' 37
סעיף 8.3
נספח ח'
עמ'36
סעיף7.11

.17

נספח ח'
עמ' 34
סעיף 7.1

נדרשת הבהרה :מהי הדרך האחרת לביצוע העבודה מלבד
דיגום בהתאם לתוכנית ניטור?
מדוע צריכה החברה להעביר הזמנה מראש לספק?
( בעמ'  34סעיף  .7.1מצוין כי השירותים יסופקו בהתאם
ללו"ז שנקבע ע"י החברה ועל פי תכנית הניטור הרלבנטית
" כמו כן צוין כי החברה תעביר את תכנית הניטור השנתית
למעבדה")
האם תיקי המפעלים הכלולים בתוכנית הניטור יועברו
לספק מיד עם תחילת העבודה?

.18

נספח ח'
עמ' 41
סעיף
14.12

נדרשת התייחסות לבעיות בשטח כגון  :חום קיצוני,
ימי גשם ,חגים וחופשות לא תמיד ניתן לבצע 85%
מהתוכנית החודשית עד  20בחודש .

.16

2

מענה החברה
נכון להיום הפרמטרים האמורים אינם
נבדקים .במידה ובמהלך תקופת
ההתקשרות תשתנה ההנחיה הרגולטורית,
נדרש לבצע את הבדיקות עם הסמכה
מתאימה וכחלק מהתמורה הקבועה
בתעריף בהסכם (נספח  1להסכם).
אין צורך בדוגמים ייעודיים לתל אביב-
יפו.

הבקשה מתקבלת.
הגשת תוצאות הבדיקה תתבצע בתוך פרק
זמן של  14ימים (לא ימי עבודה) ממועד
הדיגום.

בשלב זה לא נדרש במסגרת הדיגומים
מיקום נקודות הדיגום .במידה ויהיה צורך
יינתן מענה וסיוע בתיאומים ע"י החברה.
עם סיום ההליך ובחירת המעבדה יוגדר
איש קשר לשליחת הנתונים בסוף כל יום
עבודה.
הבקשה נדחית.
הקבלן פותח שוחות ביוב במקומות
ציבוריים -באחריותו לוודא את כל הדרוש
למנוע נפילת עוברי אורח לשוחה וכד'.
דרך אחת לביצוע העבודה היא בהתאם
לתכנית כפי שהועברה מראש ,ודרך נוספת
היא בהחלטות דינמיות  -החלטות החברה
לבדיקה נוספת /חוזרת וכד'.

כן .במהלך תקופת ההתקשרות בהסכם
יועברו עדכונים .באחריות המעבדה לוודא
כי הדוגמים יוצאים לשטח עם הגרסה
העדכנית ביותר של כל עסק.
יש לתכנן את החודש בהתאם ולהקפיד על
ביצוע העבודה המתוכננת גם בחורף ,בקיץ
ובתקופות החגים.

 -עסקי שמור -

מס"ד

.19

.20

.21

.22

.23
.24

.25

.26

.27
.28

סעיף
במסמכי
המכרז /
ההסכם
נספח  5א'
להסכם
בטיחות
וגיהות
סעיפים
6-11,
16 14,15,
עמ'68 ,67
כללי
היסוד
לבטיות
באתרי
הדיגום
עמ' 72
סעיף 1.1
נספח 8
עמ' 79
סעיף 10

מענה החברה

פירוט השאלה
נדרשת הבהרה .אין בסמכות המציע לבצע דרכי גישה,
עבודות בניה ,חפירות או הריסות כמו כן לא מתבצעת
עבודה על גגות תלולים או שבירים.

מדובר בנספח בטיחות כללי .הקבלן
מחויב לכללי הבטיחות בעבודה במסגרת
מתן השירותים ובעיקר הימנעות מפעילות
שתסכן את עובדיו ואת עוברי האורח.

האם ימונה נציג/מלווה קבוע מטעם החברה לביצוע
הדיגומים?

תכנית הניטור תתבצע בליווי מטעם
החברה .על הקבלן להיות ערוך גם לביצוע
העבודה ללא ליווי.

נדרשת הערכה לגבי מספר נקודות הדיגום בהן נדרש ביצוע
דיגום מורכב ,בו זמני ,של מספר מפעלים שמוצאם משותף.

לא מתוכננים דיגומים מורכבים ,נדרשת
מוכנות למקרה ויידרש.

נספח 8
עמ' 80
סעיף 13

הפרמטרים הנבדקים במי הרקע קבועים בצמוד למגזר .אם הפרמטרים קבועים בהתאם ל כללי
תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים
כך ,מדוע נדרש מנגנון ההודעה?
הביוב),
למערכת
המוזרמים
תשע"ד .2014-יחד עם זאת ,החברה תודיע
על הפרמטרים מראש.

נספח 8
עמ' 81
סעיף 21
נספח 8
עמ' 82
סעיף 25
נספח 8
בחירת
דוגמים
סעיף 30
עמ' 82
נספח 8
סעיף 34
עמ' 83

מדובר בטעות סופר ,התמורה הינה על סך
 ₪ 60כמפורט בנספח 1ב' להסכם.

נספח 8
סעיף 39
עמ' 83
נספח 8
סעיף 49
עמ' 84

רשום מחיר של  ₪ 50לחיוב החברה במקרה של הגעה ללא
דיגום ואילו בטבלת המחירים שבנספח 1ב' להסכם עמ' 58
מצוין סכום של  60שקלים .נא להבהיר.
האם מדובר בדיגום מי רשת ,מתועד בצילום ,כנדרש
בדיגום המפעלים?
דיגום מי רשת ע"י דוגם בעל רישיון רמה ב' ממשרד
הבריאות .לא נדרש  .צוין מפורשות ע"י מר גל הראל כי
לעניין זה של תכנית הניטור ובקרת שפכי תעשייה די
בתעודת דוגם מוסמך לשפכי תעשייה וכי אין צורך בתעודת
דוגם מי שתיה.
הסמכות להיכנס לחצרים מצויה בידי התאגיד.
יש להבהיר נקודה זו שכן המציע זקוק לעזרת התאגיד
לשם קבלת היתר הכניסה לעסקים לשם ביצוע הדיגום
נדרשת הבהרה האם נדרש תאום יום יומי מול המזמין
באשר למועדי ביצוע הבקרה?
בהנחיות לדיגום שפכי תעשייה ,המשותפות לרשות המים,
משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה ,מצוין במפורש
על פי אילו תקנים ניתן לבצע אנליזות.
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כן.
הבקשה מתקבלת חלקית לגבי דיגום מי
הרקע עצמם בלבד.
הבדיקות המבוצעות למי הרקע מחויבות
להתבצע תחת הסמכה ובהכרה.
במקומות בהם יש להסדיר את הכניסה
(העברת מס' רכב ,ת.ז וכד') -על המעבדה
להסדיר זאת .במקרים בהם ישנו סירוב
פיזי על המעבדה להעביר את הנושא
לטיפול החברה.
חיובי.
ימי דיגום יבוצעו בתיאום מראש בלבד.
שניהם מחייבים .במקרה בו יש סתירה בין
המסמכים -יש לבצע בהתאם לנהל ניטור
שפכי תעשייה (לאחר כניסתו לתוקף).

 -עסקי שמור -

מס"ד

סעיף במסמכי
המכרז  /ההסכם
עמוד  2סעיף 6

פירוט השאלה
נבקש הגשה עד השעה .14:00

המועד האחרון להגשת שאלות הצעות:
נדחה ליום ד' ,ה 04/03/2020 -בשעה
.12:00

המצאת מסמכים תוך  21ימים מיום הזכייה

נוסח הסעיף יעודכן כדלקמן:
הזוכה במכרז מתחייב להמציא לחברה
תוך  10ימים מיום קבלת ההודעה על
הזכייה את המסמכים כמפורט בסעיף 21
למכרז.
המעבדה תעמיד לרשות החברה עד
מומחה לפי צורך החברה בכל הקשור
לביצוע הדיגומים ושיטות הבדיקה
במסגרת המכרז.
הבקשה נדחית.

.29

.30

עמוד  10סעיף 21
התחייבות המציעהזוכה במכרז

.31

עמוד  18נספח א4
עד מומחה סעיף 5

נדרשת הבהרה מהו עד מומחה אשר אינו נמנה עם
עובדי המעבדה ,כל זימון כזה יהא מטעם המזמין
ולא הקבלן.

עמוד  18נספח א4
סעיף  6ליווימקצועי של
המעבדה
עמוד  30סעיף 4
תת סעיף  4.2עדמומחה
עמוד  32סעיף 6.6
אופן ומתן
שירותים לוחות
זמנים ומתן
שירות-
עמוד  33סעיף 6.9
אופן ומתןשירותים לוחות
זמנים ומתן שירות
עמוד  33סעיף
6.11
אופן ומתןשירותים לוחות
זמנים ומתן שירות
עמוד  33סעיף 6.12
אופן ומתןשירותים לוחות
זמנים ומתן שירות
עמוד 33
6.14+6.15
אופן ומתןשירותים לוחות
זמנים ומתן שירות

יש לשנות ל  8שעות עבודה ולא  25שעות עבודה

.32
.33

.34

.35

.36

.37

.38

מענה החברה

נדרשת הבהרה מהו עד מומחה אשר אינו נמנה עם
עובדי המעבדה ,כל זימון כזה יהא מטעם המזמין
ולא הקבלן.
בדיקה חוזרת תהא ע"ח המזמין כל עד הינה
עומדת בטווח אי הוודאות של הבדיקה
הראשונית.
נבקש לשנות מתן תוצאות תוך  14ימי עבודה.

ראה מענה לשאלה  31לעיל.
הבקשה נדחית.

ראה מענה לשאלה  12לעיל.

דיווח על הדיגומים ישעה ביום למחרת

הבקשה נדחית.
יש להעביר בסוף היום דיווח -במקרים
מסוימים עלול להשפיע על יום למחרת.

דיווח על הדיגומים ייעשה ביום למחרת

ראה מענה לשאלה  36לעיל.

נדרשת הבהרה מהו עד מומחה אשר אינו נמנה עם
עובדי המעבדה ,כל זימון כזה יהא מטעם המזמין
ולא הקבלן.
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ראה מענה לשאלה  31לעיל.

 -עסקי שמור -

מס"ד

.39

.40

.41
.42
.43

.44
.45
.46

.47

.48

סעיף במסמכי
המכרז /
ההסכם
עמוד  34סעיף
6.19
אופן ומתן
שירותים לוחות
זמנים ומתן
שירות-
עמוד  35סעיף
7.5
אופן ומתן
שירותים לוחות
זמנים ומתן
שירות-
עמוד  37סעיף
 8.7התחייבות
הקבלן
עמוד  37סעיף 9
העסקת קבלן
משנה
עמוד  39סעיף
13.2
תקופתההתקשרות
עמוד  39סעיף
13.3
תקופתההתקשרות
עמוד  40סעיף
14.16
התמורהעמוד  40סעיף
14.7ה
התמורה -
עמוד  43סעיף
16
פיצוי מוסכםוקנסות
עמוד  44סעיף
16.4
קיזוז-

מענה החברה

פירוט השאלה
הזרמה יזומה לפי תקנות ועם מלווה מטעם המזמין

צילום וידאו יבוצע רק שכאר תהייה בקשה ספיציפית
לנקודת דיגום.

הבקשה נדחית.
יש לבצע הזרמה יזומה גם ללא ליווי.

הבקשה מתקבלת.

אופן ומתן שירותים לוחות זמנים ומתן שירות

השאלה איננה ברורה.

ייתכן ויהא שימוש בקבלן משנה מוסמך

בהתאם לתנאי המכרז ובאישור מראש
ובכתב של החברה.

יש להוסיף לסעיף זה כי ביטול מצד המזמין יהא
בהודעה של  30יום מראש למזמין .וכן יהא זכאי
לתמורה בגין העבודות שביצע בזמן זה.

הבקשה מתקבלת.

חדדו נא וכי רק במידה מילא את הבדיקות ואו
השירותים האופציונליים.

השאלה איננה ברורה.

יש לציין במפורש מהם תנאי התשלום.

כמפורט במסגרת הסעיף.

יש לעדכן סעיף שעד  24שעות מרגע קבלת ההודעה
מהמזמין

במקרים בהם ההודעה תימסר לאחר
השעה  -12:00ניתן יהיה לבצעה עד השעה
 12:00למחרת.
הבקשה נדחית.

טבלת קנסות גבוהים המיוחד יש לעדכן התעריפים
כגון איחור בהעברת תוצאות דיווח יומי הסרת הקנס
כולו
דיגום לא בתאם להוראות מכרז הסרתו של קנס זה
אי צילום נקודת דיגום הסרת הקנס
קיזוז ואו חילוט ערבות  -ייעשה רק לאחר מתן
אשפרות בדיקה ומענה של הקבלן לטענות המזמין
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הבקשה נדחית.
יחד עם זאת ,החברה תמסור הודעה על
הקיזוז לקבלן.

 -עסקי שמור -

מס"ד

.49

.50

.51
.52
.53

.54

.55

.56

.57

.58

סעיף
במסמכי
המכרז /
ההסכם
עמוד 52
סעיף 22
המחאתההסכם
והעברת
זכויות
עמוד 53
סעיף 23ב
ביטול
ההסכם-
עמוד 55
סעיף 26.2
השבתתהשרותים
עמוד 55
סעיף 26.6
עמוד 59
נספח  1ב
שירותיםאופציונליי
ם
עמוד 76
נספח 6
להסכם
מצב
חירום
עמוד 78
סעיף 3
דרישותמקצועיות
מהמעבדה
עמוד 79
סעיף 6
דרישות
מקצועיות
מהמעבדה
עמוד 80
סעיף 13
דרישות
מקצועיות
מהמעבדה
עמוד 82
סעיף 29
בחירת
דוגמים -

מענה החברה

פירוט השאלה
ייתכן ויעשה שימוש בקבלן משנה בהסמכה

ביטול ההסכם לא יגרור קנס כלשהו כגון סעיף 23.7

יש צורך באישור החברה מראש ובכתב.

הבקשה נדחית.

יש להוסיף כי השבתה לא תיחשב כאשר כשאר המזמין לא
העביר תוכנית ניטור מאושרת לביצוע למזמין וחל עיכוב
בגינה לא ייחשב כהשבתה מצד המזמין

הבקשה נדחית.
במקרים של הפסקת עבודה /חודש ללא
דיגום – תימסר הודעה.
לגבי שאר החודשים יש להיות ערוכים
לדיגום בהיקף הרגיל.
הבקשה נדחית.

בדיקה חוזרת תוך  24שעות וכן במידה ונתקבלה תוצאה
בטווח אי הוודאות של הבדיקה הראשונית ישלם המזמין
עליה

הבקשה נדחית.

יש לשנות ל 24-שעות אספקת ציוד חלופי

הסרת נספח זה אינו רלוונטי למכרז זה.
הקבלן אינו מוכרז ואו יוכרז כמפעל חיוני נספח זה רלוונטי
למזמין ולא לקבלן מצבע הבדיקות והדיגומים

ראה מענה לשאלה  7לעיל.

נסחו מחדש תתקבל הודעה מראש לקבלן אילו בדיקות יש השאלה איננה ברורה.
לבצע במי רשת במידה ולא יימסר יחייב הקבלן את המזמין דרישה לדיגום מי רשת תתבצע בזמן
העברת שאר תכנית הדיגום.
בגין ביצוע הבדיקות
יחד עם זאת ,ראה מענה לשאלה  8לעיל.
דיגום יתבצע רק בהתאם לתכנית.
הבקשה נדחית.
דיגומים מעבר לשעות העבודה המצוינות יהיו בעלות
נדרש לעיתים ביצוע בשעות לילה /סופי
נוספת אשר תסוכם בעת הודעת הזכייה לקבלן
שבוע -במקרים "חריגים" קיים מנגנון
תשלום .במקרים מתוכננים לא ניתן
להוסיף תמורה מעבר לקבוע במסגרת
המכרז.
נסחו מחדש תתקבל הודעה מראש לקבלן אילו בדיקות יש ראה מענה לשאלה  55לעיל.
לבצע במי רשת במידה ולא יימסר יחייב הקבלן את המזמין
בגין ביצוע הבדיקות

קו"ח הדוגמים אינם נמסרים מפאת סוד מסחרי
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הבקשה מתקבלת.
ניתן להעביר תעודות דוגם מוסמך בתוקף.
על הדוגמים לעבור ריענון על פי דרישת
משרד הבריאות לכל אורך תקופת
ההתקשרות בהסכם.

 -עסקי שמור -

מס"ד

.59
.60
.61

.62

סעיף
במסמכי
המכרז /
ההסכם
עמוד 78
סעיף 4
דרישותמקצועיות
מהמעבדה
עמוד 85
סעיף 59
עמוד 86
סעיף
61+62
דיווח
תוצאות -
עמוד 87
סעיף 67
ליווימקצועי
של
המעבדה

מענה החברה

פירוט השאלה
ניתן להגיע למעבדתנו ולעיין בנהלי העבודה.

הבקשה מתקבלת .במידה ויהיה צורך,
תישלח לעיון בהתאם לבקשת החברה.

בהתאם לנהלי החברה וסודיות ורשות ההסמכות ביקור
במעבדה יהא אך ורק בתיאום מראש.
דיווח תוצאות תוך  14ימי עבודה.
דיווח תוצאות קבלן משנה  21ימי עבודה.

הבקשה מתקבלת .יתבצע סיור בתיאום
של  24שעות מראש.
הבקשה נדחית.

יש לשנות ל 8 -שעות עבודה ולא  25שעות עבודה.

הבקשה נדחית.

 .3אין באמור במסמך הבהרות זה כדי לגרוע ו/או לפגוע בהוראה כל שהיא מההוראות המפורטות במסגרת מסמכי המכרז
וההסכם.
 .4נשמח להשתתפותכם.
בכבוד רב,
ליאור לנצ'יצקי
מנהל מחלקת רכש והתקשרויות
מי אביבים  2010בע"מ
העתק :תיק המכרז
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