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לתכנון אספקה התקנה הרצה הפעלה ותחזוקה של מערכת לטיוב מי באר  565/20פומבי רגיל מס'   מכרז הנדון :
 "(המכרז"להלן:מענה לשאלות הבהרה ) - צהלה ושירותי הפעלה ותחזוקה של המערכת ואספקת מי שתייה לחברה

 

 רב, שלום
בע"מ )להלן: "החברה" ו/או "מי אביבים"( לשאלות הבהרה שהתקבלו במסגרת  2010להלן מענה חברת מי אביבים  .1

 שבנדון : המכרז

 להלן מס' הבהרות: .1.1
תר בניה יידרש במידה ולא ניתן לעמוד בתנאי תקנות למסמכי המכרז נפלה טעות סופר ונרשם כי הי 6.1בסעיף  .1.1.1

כי היתר  שירשםיעודכן כך הסעיף .2018-ים הפטורים מהיתר( )תיקון(, התשע"טהתכנון והבנייה )עבודות ומבנ
ב' לתקנות התכנון והבנייה )עבודות ומבנים הפטורים 22סעיף בניה יידרש במידה ולא ניתן לעמוד בתנאי 

 .2014 -מהיתר(, תשע"ד
ולצרף  יש להגיש את ההצעה על גבי המסמכים המעודכניםהמכרז המעודכנים הועלו לאתר מסמכי  .1.1.2

 את מסמך ההבהרות.

 מס'
  מס' סעיף

במסמכי 
 מכרז

 מענה החברה פירוט השאלה

 מתי בוצע דיגום אחרון? כללי 1
 

 . 16/09/2019בתאריך 
 זה. למענה 1הדו"ח מצורף כנספח 

 מה סוג הבקר הנדרש? כללי 2

 
 

 

הבקר הנדרש לתקשורת חייב לעמוד בכל 
בקרה וכן בתקשורת מלאה דרישות מערכת ה

עם מערכת השו"ב של מי אביבים. נדרש 
או   M221התקנת בקר של שניידר מסוג 

M340 .עם פורט רשת ופורט סיריאלי 
3 13.3 

 ( 6) עמ' 
 13.3.2וגם 

במסמכי 
 המכרז

על מנת להרחיב את מעגל המציעים, נבקש מהמזמין 
 לשנות תנאי זה  כך שניתן יהיה :

( ובלבד שתפוקת  3תקן אחד ) במקום ) א ( להסתמך על מ
 מק"ש. 280אותו המתקן  הינה לפחות 

 או  לחלופין ) לשיקול דעת התאגיד (
מתקנים, על פי הדרישה המפורטת בסעיף  3) ב( להציג 

 01.01.2000, בשינוי מועד השלמת הביצוע לתאריך 13.3
וכן להסיר את הדרישה לפיה נדרש כי נכון למועד ההגשה 

 מים מטופלים" ספקמהמתקן " 
 
 

 תנאי הסף יעודכן כדלקמן:
המציע תכנן, סיפק, הקים והשלים  13.3

ואילך של  1.1.2005ביצוע החל מתאריך 
לפחות מתקן אחד בטכנולוגיה המוצעת 

קרי, שימוש  –למכרז 5על ידו בנספח ג'
בטכנולוגיה )סיפוח( של הרחקת 

מזהמים ממים באמצעות פחם פעיל 
בתנאים  ו/או שרף סלקטיבי, ועומד

 המצטברים להלן:

 13.3העניק את השירות בסעיף  13.3.1
לעיל לגוף/ים ציבורי/ים ו/או 

תאגיד/י מים וביוב ו/או 
רשות/יות מקומית/ות בארץ 

 ו/או גוף/ים אחר/ים.

לעיל  13.3המתקנ/ים שבסעיף  13.3.2
הינו לפחות בתפוקה שעתית של 

מק"ש ומיועד לטפל  50לפחות 
מ"ק  300,000בכמות של לפחות 

 בשנה.

משמעות המונח "תכנן, הקים והשלים ביצוע" 
היא כי המציע ביצע תכנון מפורט בעצמו, 
הקים את המתקן )כולל אספקה והתקנה( 

בעצמו או באמצעות קבלן משנה מטעמו, וכי 
נכון למועד להגשת הצעות המתקן סיים 

תקופת הרצה, והמתקן מספק מים מטופלים 
 קן.והתקבל על ידי מזמין המת
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סעיף  4
16.6.2.1  ;

נספח א'  
במסמכי 

 המכרז

מ"ק למדרגה הראשונה )  \₪  0.7ניתנה תקרת מחיר בסך 
שנה (. המזמין  מתחייב  \מ"ק  400,000עד  1כמות של 

 שנה מהמתקן ) בלבד(. \אלמ"ק  400לרכוש כמות של 
בבדיקה ראשונית המחיר המקסימלי שניתן )למדרגה 

ההוצאות בגין הקמה והפעלת הראשונה ( אינו מכסה את 
מתקן טיוב העונה על דרישות המזמין, וככל הנראה לא 

 יאפשר לחברתנו להשתתף בהליך.
לפיכך , נבקש מהמזמין להסיר את תקרת המחיר  למדרגה 

 הראשונה.

 .הבקשה נדחית

) לוחות  8 5
זמנים ( 

למסמכי 
 המכרז

נבקש דחייה במועד ההגשה ובמועד האחרון לשאלות 
 הבהרה

 17.08.2020בהתאם הודעת החברה מיום 
נדחה המועד האחרון להגשת הצעות והוא 

 12:00בשעה  16.09.2020ביום 

נספח ז'  6
סעיף 

3.1.1.4 

 הסעיף מפנה לתרשים המצורף בנספח ג'.
 התרשים לא צורף למסמכי המכרז.

 נודה לקבלתו.

בשלב זה ניתן להתייחס למפה מצורפת 
 בנספח ב'.

למסמכי  6.2 7
 כרזהמ

ככל והפרויקט לא יצא אל הפועל התשלום  מה אומדן התאגיד לעניין תכנון המתקן?
עבור התכנון ישולם לפי שעות ובכל מקרה לא 

 ₪. 20,000-יותר מ
 

8 11.6 
למסמכי 

 המכרז

נבקשכם להבהיר כי ניתן להגיש הצעה חתומה בראשי 
תיבות בתוספת חותמת החברה על כל אחד ממסמכי 

 קומות הייעודיים לחתימה מלאה.המכרז, למעט במ

 .הבקשה מתקבלת

9 16.6.4 
למסמכי 

 המכרז

 70מ"ק לשנה, מחיר מקסימום של  400,000מחיר עד 
אגורות הינו מחיר נמוך ביחס למתקנים אחרים במיוחד 
לאור העובדה לספיקות העבר. נבקש לקבל אישור הפקה 

 אלף בשנה. 400של רשות המים לספיקות מעל 

אפשרת ברישיון ההפקה עד רשות המים מ
  מיליון קוב. 

 400,000החברה מתחייבת בכל מקרה לקנות 
 מ"ק שישולמו כרשת ביטחון לספק.

 המטרה היא להפיק מיליון מ"ק.
10 16.6.7 

למסמכי 
 המכרז

נבקשכם להעביר אלינו ) לקבל ( את חשבון החשמל וכן את 
 צריכת החשמל ההיסטורית של הבאר.

 סוגיה הקשורה ליחס ההשבה.כמו כן להבהיר את ה

החשמל עבור המתקן שיוקם ישולם על ידי 
 .הספק

החשמל עבור הבאר  ישולם על ידי החברה 
)המחיר הוא בהתאם למחיר תעוז חברת 
חשמל וישולם במלואו ע"י מי אביבים 

הספק או לחליפין מהתמורה של שתתקזז 
במידה ויתאפשר הספק ישלם ישירות לחברת 

 חשמל.
11 18.1 

מסמכי ל
 המכרז

חברת אשירי יעוץ פרויקטים בע"מ באמצעות היועץ .1
אריה אביר מעניקה יעוץ לגופים שונים אשר יש להם 

 קשרים עסקיים עמנו.
כמו כן, ד"ר אריה אביר שימש כעד מומחה מטעם .2

 .2015החברה בהליכי בוררות שהסתיימו בשנת 

ככל ומדובר על  –לגבי הסוגיה הראשונה 
יק היועץ לגופים שונים ולא ייעוץ אשר מענ

למציע עצמו, והוא אינו מקבל את שכרו מאת 
 אין כל ניגוד עניינים. –המציע 

 
לגבי היותו של ד"ר אביר עד מומחה מטעם 

כל עוד ההליך הסתיים לפני למעלה  –החברה 
מארבע שנים איננו רואים ניגוד עניינים וזאת 
לאור חלוף הזמן. ד"ר אביר מסייע בבדיקת 

ט המקצועי של ההצעות אך, במכרז אין ההיב
 רכיב איכות.

 
12 1.3.2  +

 2סעיף 
 לנספח ז'

נבקש להעביר קובץ עדכני של ריכוז הפרכלורט בבאר, 
 במידה ויש יותר מאחד נבקש לצרפו.

 לעיל. 1ראה מענה לשאלה 

13 3.1.1.3 
 לנספח ז'

ב' לתקנות התכנון והבנייה 22סעיף להכוונה  ב' ? 22א או תיקון  22האם הכוונה לתיקון 
 -)עבודות ומבנים הפטורים מהיתר(, תשע"ד

2014. 
לנספח  3.6.2 14

 ז'
בהתייחס לדו"ח זה, נבקש להבהיר כיצד  -דו"ח אקוסטי 

 ניתן להפריד המערכת החדשה מהמתקן הקיים ?
תתבצענה שתי מדידות אחת בהפעלת הבאר 

  בלבד )רעש רקע( ולאחר מכן כל המערכות.
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15 3.1.3/ 
3.4.4.1 

 לנספח ז'

את נא עדכונכם למיקום שוחת הניקוז העירונית שנמצ
 מחוץ לתחום הבאר.

לפני כניסה לשביל הגישה לבאר בפניה מרחוב 
אבנר, החיבור לביוב הוא לשוחה )קו עירוני(, 

 הניקוז נמצא בסמיכות.
 

16 4.20 
 להסכם

נבקשכם להבהיר כי תשלום הפיצוי בגין איחורים הינו רק 
 כאשר האיחור הינו כתוצאה מאשמתו הישירה של הקבלן.

כן נוסח הסעיף ברור הבקשה אינה מובנת ש
 ותואם את המבוקש.

 
17 5.13 

 להסכם
נבקשכם להבהיר כי התשלומים בהתאם לסעיף זה הינם 
רק כתוצאה ממעשה של הקבלן בניגוד להוראות המכרז 

 ובאשמתו הישירה של הקבלן.

הבקשה אינה מובנת שכן נוסח הסעיף ברור 
 ותואם את המבוקש.

 
ו מופיע בדקל נבקשכם להבהיר כי ככל והסעיף אינ. 1 . להסכם7.2 18

 התשלום יהיה בהתאם להצעת מחיר באישור התאגיד.
 הנחה. 15%ל  20%נבקש להפחית את מחירון דקל מ . 2

 –. במקרה של סעיף שאינו מופיע בדקל 1
התשלום יהיה בהתאם לניתוח מחיר שיוגש 
על ידי הקבלן ויאושר על ידי החברה בראש. 

 ניתנת לערעור. החלטת החברה סופית ואיננה
  .. הבקשה נדחית2
 

19 12.1 
 להסכם

כניסה למקום מרח' אבנר  :מיקום הבאר נבקש לעדכן את מיקום הבאר למיקום הנכון.
. למקום אין כתובת 15-17שביל בין מספרים 

 מדויקת.
20 16.1 

 להסכם
נבקשכם להבהיר את כוונתכם בסעיף, לרבות בנוגע 

 להפסקת ביצוע העבודה.
ייחס למקרה בו העבודה במתקן הסעיף מת

 תופסק בהתאם להוראת החברה.
, טעות 20 21

 -סופר 
נרשם סעיף 

18.1 
9.1.1 .- 
9.1.2 

 להסכם

להבנתנו הסעיפים הנ"ל , טעות  9.1.2 - 9.1.1 -טעות סופר 
 סופר.

הבקשה מתקבלת. מספרי הסעיפים יעודכנו 
במסמכי המכרז המעודכנים אשר יועלו לאתר 

 חברההאינטרנט של ה

22 22 /23  (
(  182עמוד 

 להסכם

נבקשכם לתחום את כמות הבדיקות והדגימות הנדרשות 
בהתאם לדרישות משרד הבריאות, למעט מקרים בהם 

 איכות המים חריגה.

  .הבקשה נדחית

23 21.1.1 
 להסכם

   .הבקשה מתקבלת מקג"ל. 6נודה לאישורכם לערך   -ערך סף של פרכלורט 

24 23.2 
 להסכם

שכם להבהיר כי הערבות הפעלה הינה מתחדשת כל נבק
 שנה.

 הבקשה נדחית.
 24ערבות ההפעלה הינה לתקופת מינימום של 

יום לפני  90-חודשים ותחודש על ידי הקבלן כ
 המועד האחרון.

25 34/35  (
(  188עמוד 

 להסכם

נבקשכם להבהיר כי בתקופת התפעול השוטף של .1
ה של תאגיד מי המתקן ישתתף הקבלן בעלויות השמיר

 אביבים במידה ויוקם או קיים מוקד רואה של התאגיד. 
במידה ולא נבקשכם לאפשר לקבלן שימוש בקבלן משנה .2

 לצורך מוקד רואה.

 הבקשה נדחית .1
שימוש בקבלן משנה יתאפשר לאחר  .2

 אישורו מראש על ידי החברה. 
האחריות על הציוד של הקבלן בכל 

תקופת ההתקשרות  הינה באחריות 
קבלן בלבד, לרבות לעניין השמירה על ה

 הציוד.
עמוד  34/ 35 26

 להסכם 188
נבקשכם להבהיר כי האחריות למבנה הקיים, גדר והשער 

 הקיימים  הינה של התאגיד.
 חברה.באחריות ה –תחזוקת המבנה 

 באחריות הקבלן –תחזוקת הגדר והשערים 
 -נספח ז  27

 מפרט טכני
תוני משאבה במסמכים ? האם בתכנון שלנו להתבסס על נ

או שבכוונת התאגיד לערוך שינויים ) בעת הביקור לא היה 
 מנוע משאבה (.

בתכנון יש להתבסס על נתוני המשאבה 
 הקיימים.

 האם קיים דו''ח קרקע ?  .1 כללי 28
מהו עומק של מי תהום ? )במידה ונצטרך לבצע חפירה  .2

 לעומק(

לא קיים דו"ח קרקע ,באחריות הספק  .1
 לבצע במידה ונדרש.

. הקבלן יכול לבצע מדידת מפלס לא ידוע  .2
 .בבאר

29  
לנספח  3.9.5

 ז'

 כל המכשור יסופק עם יחידת בקרה ותצוגה אוניברסלית"
נא  "להתקנה על קיר או לוח בצמוד למערכת הטיוב

 הסברכם לנדרש ?

י חלק מהנתונים יסופקו באמצעות בקר מקומ
 במכרז שליטה.

 כל הפרטים יוגדרו מול הקבלן הזוכה.
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לנספח  4.3.3 30
 ז'

האם ניתן למקם את מיכל הכלור בתוך מבנה המשאבות? 
מ"ר המבוקש למתקן  12כלומר הוא אינו חלק מהשטח של 

 הטיוב.

 .לא
. ניתן המקום בתוך התחנה מאוד מצומצם

להציג בתכנית לאישור החברה בהתאם לסוג 
 .מדיההמערכת ומי

מערכת  5 31
UV  לנספח

 ז'

-האם ניתן להתבסס על ניקוי כימי של מד ה
UVT  במסגרתCIP שיבוצע למערכת ה-UV? 

הינו מתקן נפרד ונדרש לבצע  UVTמכשיר ה
 לו ניקוי כימי נפרד.

לנספח  6.2 32
 ז'

האם נדרש שכל מכשיר ומכשיר יהיה בעל יציאת 
MODBUS  המכילה או מספיק יציאה מבקר מתקן הטיוב

 את קריאות כל המכשירים?

אחת   MODBUSניתן להסתפק ביציאת 
 מהבקר.

 223עמוד  33
 6לנספח 

נבקשכם להבהיר כי מאחר ומדובר בהתחייבות של 
החברה, נספח זה ייחתם על ידי החברה באמצעות מורשה 

 חתימה.

 הבקשה מתקבלת

 בלת.הבקשה מתק נבקש להבהיר שלא נדרש להגיש ערבות מכרז. כללי 34
35 16.6.7 

למסמכי 
 המכרז

למפרט  9.1.10.10בהתאם לאמור בסעיף  נא להבהיר באחריות מי תשלום הארונה במתקן
הטכני החברה תישא בתשלום הארנונה ולא 

 הקבלן.
בסעיף זה נאמר "התמורה בגין אספקת מי השתייה תהא  בנספח א' 2 36

אך ורק לאחר סיום תקופת ההפעלה הראשונית". בסעיף 
נאמר שהמזמין יישלם בעבור מים המסופקים  7.1.5

בתקופת ההפעלה הראשונית )אך לא בזמן הרצה(. איזה 
 מהסעיפים נכון?

 נכון. 6.1.5האמור בסעיף 
בנספח א' מעודכן במסמכי המכרז הסעיף 

 המעודכנים.

בנספח  2.1 37
 ב'

חודשים, בסעיף זה  12במסמכי המכרז תוקף ההצעה הוא 
 הנכון. חודשים. נא להבהיר מה התוקף 9כתוב 

למסמך  3הנספח המתוקן מצורף כנספח 
 מענה זה.

 חודשים. 12תוקף ההצעה למכרז הינה למשך 
38 3.1.3.1 

 בנספח ז'
בסעיף זה נאמר "המתקן מורכב ממכלים במידות 

באילו מידות מדובר?  –המוגדרות בבקשה להיתר הבניה" 
 נבקשכם שתפנו אותנו למיקום בהיתר עם ציון המידות.

 ף יעודכן:נוסח הסעי
ממכלים במידות המוגדרות על  ב"המתקן מורכ

ידי הספק בהתאם לשטח שהוקצה להקמת 
ב' לתקנות 22סעיף בתנאי בהתאם המתקן 

התכנון והבנייה )עבודות ומבנים הפטורים 
 ".2014 -מהיתר(, תשע"ד

39 3.4.1.3 
 בנספח ז'

נבקש הבהרה שהמתקן לא נדרש ולא יידרש לטפל 
 קרי פרכלורט -במזהמים שלא מוזכרים במכרז זה 

כלורט -המתקן מתוכנן לטפל בהרחקת פר
במידה ויתגלו מזהמים כימים  אחרים יידרש 

 הקבלן ומי אביבים לדון על פתרון אחר.
( 1ס"ק ) 6.1 40

 בנספח ז'
נא להבהיר האם נדרש  –מערכת אספקת מים מטופלים 

שתי משאבות שיעבדו במקביל ושספיקתם הכוללת היא 
מק"ש, או שכל משאבה נדרשת לספק לפחות  140לפחות 

 1בעבודה+ 1אבות יעבדו במשמרות )מק"ש והמש 140
 בהמתנה(

  .מק"ש 140כל משאבה נדרשת לספק 

41 11.4.1.11 
 בנספח ז'

בסעיף זה נדרש לצרף להצעה אישורי משרד הבריאות, 
משרד להגנת הסביבה ורשות המים. נא לאשר כי בדומה 

האישורים הנ"ל יידרשו רק מהקבלן  11.4.1.10לסעיף 
 התכניות לביצוע. הזוכה כתנאי מקדים להגשת

  .הבקשה מתקבלת

נספח ב'  42
 –לנספח ז' 

 תכניות אתר

אצל החברה  DWGתכניות הקיימות בפורמט  DWGנבקש לקבל את הסרטוטים בפורמט 
 .יועברו לקבלן הזוכה

נספח ז'  43
 –לנספח ז' 

 מפרטי ציוד

האם ניתן לעשות שימוש כפול במשאבות אספקה 
להבנתו, לא אמור כמשאבות סחרור במידת הצורך? 

 לקרות מצב שבו נדרש סחרור ואספקה בו"ז.

בהתאם להחלטתו של המציע ובהתאם 
 לסכמת התהליך המוצגת. 

44 16.6.2.1 
נספח הצעת 

 מחיר

מ"ק של מי שתייה ועד  1האם ניתן להגיש תעריף לרכישת 
 ₪. 0.7מ"ק בשנה העולה על  400,000)כולל( 

 הבקשה נדחית.

צריכת המים תהיה שווה למינימום השנתי  במידה ו 3.8.2.3 45
דרש הקבלן להחליף  את ימ"ק( או פחות, האם י 400,000(

 חודשים. 12השרף לאחר 

  .לא
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46 13.2 
למסמכי 

 המכרז

לתנאי הסף במכרז נדרש ניסיון המציע להלן:  13.2בסעיף 
"המציע תכנן, הקים והשלים ביצוע החל מתאריך 

( מתקנים לטיוב ו/או 3ה )ואילך של לפחות שלוש 1.1.2010
 ..."לאספקתהתפלת  מים 

שאספקת המים כהגדרתה תכלול גם טיוב  נבקש להבהיר:
 קרקע.-והחדרה של מים מטופלים חזרה לתת

 הבקשה מתקבלת  

47 13.4 
למסמכי 

 המכרז

לתנאי הסף במכרז נדרש ניסיון המציע להלן:  13.4בסעיף 
על ומתחזק "המציע, בעצמו או באמצעות קבלן משנה מתפ

 ..."רצופותבאופן שוטף במשך שנתיים 
תקופה רצופה את תנאי הסף, כך שתדרש  נבקש לשנות:

 של שנה אחת לפחות ושנתיים במצטבר.

 הבקשה מתקבלת  

 

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

 וההסכם.

 תפותכם.נשמח להשת .3
 בכבוד רב,                                                                                                                                     

 ליאור לנצ'יצקי
 ל מחלקת רכש והתקשרויותמנה                                                                                      

 בע"מ 2010מי אביבים                                                                                                          העתק: תיק מכרז
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