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22/ 2020/07  
פ"תש באב א'  

 לכבוד
 מציעים פוטנציאליים

 א.ג.נ.,

לקבלת שירות של אספקת מים   19/813מס'  מכרז פומבי דו שלבימענה לשאלות הבהרה במסגרת  הנדון:

 "(המכרז)להלן: "יפו -ברחבי העיר תל אביב בחירום ושירותים נוספים

 שלום רב,

 הבהרות כלליות .1

 מן:קלתוקן ונוסחו יהיה כד כרזכי המממסל .32.13סעיף בתנאי הסף 

 הבאים:המצטברים תנאים ב המציע עומד"

ו/או נגרר ו/או  נתמךהמסוגל לשאת  ואילך 2012ת ייצור משנ (ו/או גורר תומךרכב ) כלי 4בבעלות המציע  •
 .של נוזלים חותמטר מעוקב לפ 10 שיוכל לשנע לפחותמיכל 

 . חומ"ס( ם )שאינםשל נוזלימטר מעוקב  10 ותחלפ ל לשנעוכשיו/או מיכל  ו/או נגרר נתמך •

)ג( לתקנות  5בהתאם לתקנה  ית בשכרה כלללהובלאישורים הנושאים רישיון מוביל קיימים  הרכבכלי ל •
 "(.2001 - ה, התשס"ארותי הובלש

 סר.הו –למסמכי המכרז סיון מקצועי"( י)"נ 13.2.4תנאי הסף בסעיף  .2

 . ם בהסכםעודכנו מס' סעיפיו הצעת המחיר,פס בטוקטגוריות מחיר ' התווספו מסכמו כן  .3

 הבהרה יבים"( לשאלותמי אבו/או " ברה"הלן: "החמ )לבע" 0201להלן מענה חברת מי אביבים  .4

 :שבנדון המכרזשהתקבלו במסגרת 

 סעיף במסמכי מס'
 רהמענה החב פירוט השאלה ההסכם /ההליך

1. 
 סשאלה מכנ
 המציעים

 כללי

 2 האם ניתן גם להציע בפרק
שהם לא רק פתרונות 

אספקת מים למשל סנטיציה 
 ושירותים ניידים בחירום?

כך שגם ניתן להציע  עודכן 2' פרק מס, כן
 .בו שירותים נוספים בחירום

2. 

 סשאלה מכנ
 המציעים

 
 נספח א'

י מקסימום המחירלדעתנו 
למחיר של  ים מאודנמוכ שנקבתם

הובלה בכלל ובפרט להובלת מי 
יכל, המ רותשנדרשת כשי הישתי

המחירים  '.תחזוקה וכו, קיוןינ
זהו מחיר  ₪ 6,300. לא ריאלים

מים כדי רשות הל ש דהליום עבו
 לסבר את האוזן.

 עודכנובנספח א' למכרז רי המקסימום מחי
ת תוספ לבין היתר התווספו סעיפים שו

ארבע בגין הקפצה בחירום והגעה תוך 
לה עבור עבודה בלית מחיר ספתוו עותש

 . שבת וחג

3. 

 סשאלה מכנ
 המציעים

 
 א' נספח

מכרז לדעתנו וגם בהתאם ל
ה ן תגובמזשל רשות המים 

 תלפחוצה צריך להיות להקפ
כמו שכתוב שעות. שעתים  8

 לי.אריזה לא 

כך שהספק  עודכןלהסכם  5.15עיף ס
  .שעות 6 עדיב לספק מים מחו הזוכה

לעניין  2כמו כן ראה מענה לשאלה מס' 
 . התוספת להקפצה

4. 

 סשאלה מכנ
 המציעים

 
 1נספח ד'

על ציוד הרה בטופס ההצ
י ( אנ1בבעלותי )נספח ד'

מיכלים "נתיקים" זיק מח
כל ל שים אותם עאני יכול לש

שיון יאין להם ראך  משאית
ם ם דורשיכמו שאתרכב 
מה  פס. אני יכול להצהירבטו

 .ל שלהםודהג

גם  בין היתר. מכרז עודכן נספח ד' ל
פיע בהבהרות שמופי כדמים התנאים מוק
ההצהרה טופס  עודכן . כמו כןכלליות לעיל

 .נספח ה' למכרזכ כלי הרכב והמיכליםעל 
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 סמכיסעיף במ מס'
 חברהמענה ה פירוט השאלה ההסכם /יךההל

5. 

 סשאלה מכנ
 המציעים

 
 להסכם 5ף סעי

י מיכללנו יעתידמיטב ל
תו תקן המים אין צורך ב

א , אל5452למי שתיה  אישור
 חיטוי נדרש.י שוררק אי

יות משרד הנח עפ"יככל הידוע לנו 
עם  הבריאות כל מערכת מים שבאה במגע

מידה . ב5452מי שתיה נדרשת לעמוד בת"י 
או הנחיה אחרת ממשרד ויש לספק פטור 

במועד  ציגה לחברהיהיה עליו לההבריאות 
 ו/או ביצוע השירות ההתקשרותתחילת 

6. 

 סשאלה מכנ
 המציעים

 
 סכםלה 10ף סעי

 לדעתנו יש חוסר –קנסות 
ף של עיסבמידתיות 

וה ס גבוהקנ האיחורים,
תיים גבי שעשוב ל מהתשלום

 לא נוכל להתחייב להגיע.

ם פיצוי מוסכ" להסכם: 10סעיף ן דכעו
 ".וקנסות

7. 

 סשאלה מכנ
 המציעים

 
 

 כללי

של  הרשימאם ניתן לקבל ה
 ות?הבארום מיק

 :הבארות רשימתלהלן 

 :תובתכ שם קידוח:

 1שביל בן יעקב  וריםגמ

 272ים בני אפר צור

, 94קח ישראל שד' רו פרק הירקון
 יהושעגני 

 81שד' יצחק שדה  משכנות

 סוטין פינת רמברנט ובורארלוז

 46ים דרפי תל ברוך

 2הגיא שער  החייל
 

 ח א'נספ .9

במכרז אתם מציינים את 
נושא אספקת המים ע"י 

 10-20ליות מים בנפח של מכ
ם ובדיאנחנו ע - "ב קו
של אספקת  יטה אחרתבש

מים בחירום ע"י שינוע 
עם שק מים  20מכולות 

 קו"ב 24של בגודל 

המעודכנים בתנאים מידה וזה עומד ב
. נשמח לקבל את הצעתכם 1לפרק מס' 

 .2במידה ולא תוכלו להגיש זאת בפרק מס' 

 א' נספח 10

זמן ההגעה של שעתיים מרגע 
ורש י ודגיונהקריאה אינו ה

 ג ורכבכוננות קבועה של נה
סכום  –שעות  24במשך 

ההתחייבות המוצע אינו 
 שעות 24נדרש כונן  –הגיוני 

ויש לשלם בהתאם שכר 
 חודש

 .2מענה לשאלה אה ר

מדיניות הקנסות איננה  להסכם 10ף סעי 11
 6לה ראה מענה לשא מקובלת ואינה מידתית

12 

  

13.2.3.1 

שיש  בתנאי הסף במכרז מצוין
כליות מ 4ציע לפחות ברשות המ

 "ק. מ 20ל  10נפח של בין ב
 

להרחיב את תנאי הסף נבקש 
 20גם מיכליות בנפח  של 

 . מ"ק ומעלה.

מיכל מים כלי רכב הנושאים  יתן להציענ
 מ"ק ומעלה. 10בנפח 
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 סעיף במסמכי מס'
 חברהמענה ה פירוט השאלה ההסכם /ההליך

13 

ן שיש מצויז בתנאי הסף במכר 13.2.3
ליות מכ 4ברשות המציע לפחות 

ששנת ייצורן היא לכל הפחות 
2012 . 

 גם ת שנתוניםנבקש להרחיב א
אחריות המציע , 2012פחות מ 

בצע את המשימה בכלי הרכב ל
העומדים לרשותו. שנתון מקביל 

ואין לו כל השפעה על איכות 
 ביצוע המשימה .

  

( ולא גורר /תומך ב )כלי רכ 4 נדרשים
 ומעלה. 2012בשנתון , שךנתמ

14 
טופס  1אנספח 

הצעת מחירים 
 1פרק 

 כפי שנאמר לא ניתן להתכנס
קש לפרסם למחירי המכרז נב

 חדשיםהמקסימום המחירי 
 

 2מס'  אה מענה לשאלהר

15 

 מכרז         ל 29סעיף 
דרישות ביטוח "

 בהסכם"

מה ש לאשר השליף ביטוח נבקעס 
מול המבטח לאחר קבלת וחתימה 

 כיהעל זדעה הו
 

 קובל.מ

16 

 13.2.3סעיף 
תנאי  –למכרז 

 סף

מיכלים נתיקים נבקש לאשר כי 
ם לרכב מסוים שאינם קבועי

לק בשגרה יכולים להיות ח
מהצהרת הקבלן על הציוד 

 .המוצע
 (שיונות רכבי)אין למיכלים הללו ר

 

 המעודכן ה'יש להצהיר על כך בנספח 

17 

ד מי תאגיות לריתוק המשאי להסכם 5.15 סעיף
 אביבים 

המציע הינו נבקש להרחיב כי 
מפעל חיוני מאושר וכלי הרכב 

ם משוחררים ממשרד המיועדי
והמיכליות יכולות לתת  הביטחון.

שירות לשני אזורים שונים בשני 
 מרחבים שונים בו זמנית.

נבקש לציין כי למציע אין מנדט 
רשות /לתאגיד רכב לרתק כלי 

 במדינת ישראל.
 

 .םתוק למי אביביב ריחיימהמכרז 
לספק  אמצעיםה לו שיהיו עהמצי באחריות

בהתאם  רוםמים למי אביבים בעת חי
, מבלי בהתקשרות למשאבים הנדרשים

ת המציע בהתקשרויות התחייבולפגוע ב
 יש לו עם גופים אחרים.אחרות ש

-ב במחוי המציעאם לרשות המים  לדוג':
 .מכליות 10

 לתת וכלוהמשמעות שכדי שבמצב חירום י
 14 והיי ציעשלמדרש נ - מענה  םימי אביבל

 מכליות

נספח  7סעיף  18
 בטיחות

 הוט ודרכי גישי בטיחות ושילנהל
 צריכים להיות 

לדאוג וכן אחריות התאגיד ב
 לנקודות מילוי, ולשילוט 
 סדר כניסה ויציאה.ללתחום ו

ידור / געל פי הצורך לדאוג ל
 נבקש לנסח את הסעיף .תיחום 
 מחדש

עודכן  להסכם 7נספח  – יחותהבט נספח
 גידורוסרו הסעיפים שמחייבים וה

 ואבטחה.
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רת ת במסגהיא מההוראות המפורטוש במסמך הבהרות זה כדי לגרוע ו/או לפגוע בהוראה כל אין באמור .5
 .למכרזלעיל חתום ביחד עם ההצעה  יש להגיש את מסמך המענה וההסכם. המכרזמסמכי 

 

 המעודכנים. על גבי מסמכי המכרז ז עודכנו. יש להגיש את ההצעותהמכרכאמור במענה זה מסמכי  .6

 

 נשמח להשתתפותכם. .7

 בכבוד רב,                                                                                                                            

 ליאור לנצ'יצקי

 ותוימנהל מחלקת רכש והתקשר                                                                                    

 בע"מ 2010מי אביבים                                                                                             

  מכרז תיק עתק: ה


