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הנדון  :מכרז מס'  800/20לקבלת שירות של שטיפה ,שאיבה ,ניקוי וצילום של קווי ביוב וניקוז ברחבי העיר
תל אביב יפו  -מענה לשאלות הבהרה ( להלן" :המכרז")

 .1להלן מענה חברת מי אביבים  2010בע"מ (להלן" :החברה" ו/או "מי אביבים") לשאלות הבהרה שהתקבלו במסגרת
המכרז שבנדון :
מס'

1

2

סעיף
במסמכי
פירוט השאלה
המכרז/ה
הסכם
על פי הסעיף מתבקש להציג הסמכה של רשות הלאומית להסמכת
14.3.2
מעבדות.
תהליך הוצאת הסמכה למעבדה הינו ארוך ויקר ,לעת עתה ישנן
מספר מעבדות מועט שהוסמך ,חברתנו נמצאת בשלבים מתקדמים
מאוד ,על כן מתבקש לאפשר גם לחברות אשר נמצאות בתהליך
מתקדם ולהן נקבע כבר הליך הסמכה ותאריכים והן יכולות להוכיח
כי הן בתוך תהליך אשר מתקדם להסמכה.

14.2.3.2

מענה החברה
הבקשה נדחית ביחס לפרק מס'
 2במכרז.
בפרק מס'  1הקבלן יוכל עד
מועד תחילת ביצוע השירות
לקבל את ההסמכה או להפעיל
קבלן משנה בעל הסמכה כאמור.

על פי תנאי הסף יש להציג ניסיון בשטיפה ,שאיבה ,וניקוי של קווי הבקשה נדחית.
ביוב במצטבר  10ק"מ בשלוש שנים.
באמצעים
זאת
להוכיח
יש
כמות
כאשר מדובר בתנאי סף על פי
תשומת לב המציעים מופנית
(וזאת
רץ
מטר
בסיס
על
שיצאה
חשבונית
מדידים ,קרי לכל הפחות
לסעיף  19למסמכי המכרז
מטר
לפי
שטיפה
שזה
במכרז
המפורטת
העבודה
בהתאם גם לסוג
ולפיו ,החברה רשאית לפסול
נמדד
הדבר
כי
חזקה
רץ
מטר
בגין
חשבונית
ויצאה
רץ) ,שכן במידה
הצעה של מציע שלאחר
על
ושולם
במידה
החשבון.
בזמן
הכמות
נבדקה
כן
ועל
לצורך תשלום
נמצא
החברה
בדיקת
לקבוע
ניתן
א
ל
כן
ועל
נמדד
הדבר
כי
לומר
ניתן
לא
עבודה,
בסיס ימי
שהצהיר על מידע שהוא
נשארו
כי
לדעת
ניתן
לא
לדוגמא,
ניקוי.
שעברו
מטרים
מספר
מוטעה ולא מהימן ויש בו
ניתן
לא
כן
כמו
מצלמה,
הכנסת
ללא
בקו
שורשים
או
שומנים
כדי להטעות את החברה
להכריע שכלל האבנים הוצאו מהקו ,אין כל דרך אחרת לברר זאת,
ו/או נמנע מלהצהיר ו/או
על כן לא ניתן לקבוע כי הם הוסרו והקו עבר ניקוי כאשר מדובר
ליידע את החברה במידע
בימי עבודה ,האם עברו על כל הקו והאם עברו בכל השוחות .לאור
רלוונטי.
זאת מתבקש לקבוע דרך הוכחה לניקוי הקו ולמספר המטרים,
כאשר תצהיר בלבד אינו מתאים לתנאי זה ,תצהיר מעיד על אמונתו
של בעל התצהיר בדברים ,ולא בהכרח מעיד על נכונותם ,ומאחר
ואם לא נעשתה בדיקה בזמן אמת לא ניתן להוכיח בדיעבד האם
הדבר נכון הוא גם אם הגורמים הקשורים לכך מאמינים כי כך היה.
חשבונית שהונפקה על בסיס מטרים מקימה חזקה כי הדבר נמדד
ונבדק בזמן אמת ,כמו גם הצגת צילום של הקו ,או כל דרך אחרת
המעידה כי הכמות נמדדה בזמן ביצוע.
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מס'

.3

.4

סעיף
במסמכי
פירוט השאלה
המכרז/ה
הסכם
בטבלת האיכות נקבע מדדי איכות על בסיס
22.7
מטרים.
כמו בתנאי הסף ,יש לקבוע דרך להוכחת התנאי,
וזאת בצורה מדידה שניתנת להפרכה או סתירה
וזאת לפי הדברים שפורטו בשאלה לגבי תנאי הסף.
תצהיר בלבד לא יכול להספיק למילוי חובת
ההוכחה ,מאחר ומי שעבד בימי עבודה אינו יודע
האם הקו עבר ניקוי ובאיזה רמה של ניקוי ,והדבר
לא נמדד בזמן אמת .על כן נותן התצהיר יכול
להאמין בעובדה לא נכונה או לא מאומתת ועל כן
התצהיר ,הבודק האם בן אדם מאמין בתצהירו ולא
האם הפרטים נכונים אינו מספק .כמו כן לא ניתן
לסתור או לבדוק את נכונות התצהיר שכן הדבר לא
ניתן להוכחה או להפרכה ותלוי אך ורק במילה של
גורם שמן הסתם מחזיק באינטרס כלכלי לזכות
במכרז .על כן יש להוכיח ע"י חשבוניות על פי מטר,
או להציג צילום או כל דרך אחרת המוכיחה כי
הדבר נמדד בזמן אמת ובאמת היה ניקוי של הקו
ולא סתם הזרמת מים.
הסעיף קובע כי במידה וישנה קריסה בקו באחריות
5.10
במפרט קבלן השטיפה וצילום להרים מערך משאבות,
הטכני גנרטורים וכו .יש לזכור כי קבלן השטיפה והצילום
נקרא לצלם פעמים רבות לבדוק ולאמת קריסות
בקו ,וכן לבדוק קווים ישנים האם הם פגיעים ,שכן
זאת מטרת תוכנית השטיפות לפי רשות המים,
בדיקת אורך חיי הקו .מאחר והקבלן הוא זה
שנשלח למקומות בהם הקווים הכי פגיעים ,במטרה
מוצהרת של גילוי מפגעים ,אין היגיון להפיל עליו
הוצאות כה רבות ,לחברת מי אביבים יש קבלני
שבר ,וכן קבלן תחזוקה למערכת הביוב שזה חלק
מתחום האחריות שלהם כאשר הם באים לתקן את
הקריסה .במידה וישנה רשלנות מצד הקבלן יש
היגיון כי עליו לתת מענה ,ולקחת אחריות על
המצב ,אך בכל מצב אחר מדובר בגזירה שנוגעת
בתפקיד הבסיסי של קבלן השטיפה והצילום שזה
לאתר את הבעיות הנ"ל ,ואין סיבה שהעלויות יפלו
לרגליו במידה ומילא את תפקידו.
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מענה החברה
הבקשה נדחית .ראו התייחסות בתשובה לשאלה
מס'  2לעיל.

נוסח הסעיף יתוקן .מצ"ב הנוסח המתוקן שיופיע
בהסכם שיחתם עם הזוכה.
קריסת קו ביוב במהלך העבודה  -במהלך עבודת
שטיפת הקווים עלול להיווצר מצב של קריסת
הקו .במקרה זה יציב הקבלן משאבה זמנית
בשוחה שלפני נקודת הקריסה וישאב את הביוב
לשוחה אחת אחרי נקודת הקריסה .אספקה
והפעלת המשאבה הזמנית וכל מערכת המעקף
הדרושה תעשה על ידי הקבלן ובאחריותו,
ברציפות עד השלמת תיקון קטע הקו ,באחריות
הקבלן להעמיד צוות עובדים באתר העבודה וכן
את כל החומרים ,ציוד ,כלים המתאימים
להבטחת פעולתה התקינה של מערכת הביוב בכל
שלב ביצוע התיקונים ושיקום הקו הקורס .כמו
כן ,אחראי הקבלן לאספקת גנרטור מושתק
לשטח ,ציוד תאורה ,אביזרי בטיחות והגנה וכל
ציוד אחר שיידרש ע"י נציג החברה לצורך ביצוע
עבודת התיקון ושמירת הבטיחות באתר העבודה.
בכל מקרה ,החברה תחליט האם התיקון של
הקריסה יעשה באמצעות הקבלן ובתיאום איתו
או באמצעות קבלן אחר ,עליו תחליט החברה.
במידה וקריסת הקו נגרמה עקב רשלנותו של
הקבלן ,הקבלן יישא בעלות התיקון אם התיקון
יבוצע על ידו וככל שהתיקון יבוצע על ידי קבלן
אחר ,החברה תקזז מחשבונות הקבלן את עלות
תיקון הקטע שקרס ,בתוספת תקורה של ,12%
מבלי שתהיה לקבלן זכות לערער על כך .יובהר כי
במידה והוכח כי לא הייתה רשלנות מצד הקבלן,
החברה תישא בעלויות המערך שהקבלן הקים
וזאת בהתאם לכתב הכמויות שאושר ע"י מהנדס
האזור".
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סעיף
במסמכי
המכרז/ה
פירוט השאלה
הסכם
מדובר בסעיף המגיע ממכרז אחזקת מערכת הביוב
13.2
שמהווה ככל הנראה בסיס למכרז זה ,קבלן
השטיפה וצילום אינו קבלן אחזקה גרידא ואין
היגיון שיהיה אחראי על קריסות ,שכן הצוותים
שלו לא נמצאים דרך קבע בעיר כפי שמצופה מקבלן
אחזקה ואינו מחזיק ביכולת תגובה מהירה כפי
שמצופה מקבלן אחזקה עם צוותים בעיר .מדובר
בדבר שנמצא ראשית באחריות מכרז האחזקה.
כמובן שניתן להפעיל את הקבלן לנושאים אלו ,אבל
זמן התגובה יהיה איטי יותר וכן יש לשלם על
צוותים אלו ,שכן אין לקבלן השטיפה הכנסה
גלובאלית שמשקפת בתוכה עבודות אלו.
במסגרת תנאי הסף וכן טבלת האיכות נקבעו מספר
כללי
מטרים לשטיפה בכדי להציג ניסיון ,וכן נקבע כי
מדובר ב"-צנרת עירונית" ,יש להבהיר כי הניסיון
הינו בעבודה אשר נוגעת לעבודות נשוא המכרז ולא
עבודות שונות .קרי שטיפת קווי ביוב ותיעול
עירוניים פעילים ,ולא שטיפת קווים עירוניים
חדשים לאחר פרויקט או בזמן ,שכן לא מדובר
בעבודה דומה כלל ועיקר ,כאשר בקווים חדשים
אין זרימה ,אין שורשים אין שומנים ואין גבבה
ופסולת בכמות שיש בקווים פעילים.

מענה החברה
מקובל .הסעיף ימחק.

בתנאי הסף ובאמות המידה בהן נדרש ניסיון
בביצוע בשטיפה ,שאיבה וניקוי ,מדובר בניסיון
בצנרת עירונית פעילה ,ולא בקווים חדשים.

 .2אין באמור במסמך הבהרות זה כדי לגרוע ו/או לפגוע בהוראה כל שהיא מההוראות המפורטות במסגרת מסמכי ההליך
וההסכם.
 .3נשמח להשתתפותכם.

בכבוד רב,
ליאור לנצ'יצקי
מנהל מחלקת רכש והתקשרויות
מי אביבים  2010בע"מ

העתק :תיק מכרז
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