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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

 מס'

מס' 

  סעיף

במסמכי 

 מכרז

 מענה החברה פירוט השאלה

1 13.3 
 (  6) עמ' 

וגם 
13.3.2  

במסמכי 
 המכרז

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

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

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

, בשינוי מועד השלמת הביצוע לתאריך 13.3בסעיף 
הדרישה לפיה נדרש כי וכן להסיר את  01.01.2000

מים  מספקנכון למועד ההגשה המתקן " 
 מטופלים"  

 
 

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

לפחות מתקן ואילך של  1.1.2005החל מתאריך 
 –למכרז 5אחד בטכנולוגיה המוצעת על ידו בנספח ג'

קרי, שימוש בטכנולוגיה )סיפוח( של הרחקת 
מים ממים באמצעות פחם פעיל ו/או שרף מזה

 סלקטיבי, ועומד בתנאים המצטברים להלן:

לעיל לגוף/ים  13.3העניק את השירות בסעיף  13.3.1
ציבורי/ים ו/או תאגיד/י מים וביוב ו/או רשות/יות 

 מקומית/ות בארץ ו/או גוף/ים אחר/ים.

לעיל הינו לפחות  13.3המתקנ/ים שבסעיף  13.3.2
מק"ש ומיועד לטפל  50 לפחות ת שלבתפוקה שעתי

 מ"ק בשנה.  300,000בכמות של לפחות 

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 

 .והתקבל על ידי מזמין המתקן

סעיף  2
16.6.2.1 

; נספח 
 א' 

במסמכי 
 המכרז

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

 \אלמ"ק  400המזמין  מתחייב לרכוש כמות של 
 שנה מהמתקן ) בלבד(. 

בבדיקה ראשונית המחיר המקסימלי שניתן 
למדרגה הראשונה ( אינו מכסה את ההוצאות )

קן טיוב העונה על דרישות קמה והפעלת מתבגין ה
וככל הנראה לא יאפשר לחברתנו  המזמין,

 להשתתף בהליך. 
לפיכך , נבקש מהמזמין להסיר את תקרת המחיר  

 למדרגה הראשונה. 

 הבקשה נדחית 

 

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

 וההסכם.

 נשמח להשתתפותכם. .3

 בכבוד רב,                                                                                                                                     
 ליאור לנצ'יצקי

 מנהל מחלקת רכש והתקשרויות                                                                                      
 בע"מ 2010מי אביבים                                                                                                                                        העתק: תיק מכרז


