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2020/08/12תאריך:   

ותחזוקה של הפעלה הרצה,  אספקה התקנה,לתכנון,  879/20מכרז פומבי רגיל מס'  -מציעים כנס פרוטוקול
 לחברהמי שתייה ותחזוקה של המערכת ואספקת שירותי הפעלה ו מערכת לטיוב מי באר המסילה

 :בע"מ )להלן: "החברה"( 2010 מי אביביםחברת נוכחים מטעם 
 

 מנהלת מחלקת מתקנים –מילנר מיכאל 
 מנהל מחלקת איכות המים –ליעד קרואני 

 מנהל מחלקת רכש והתקשרויות -ליאור לנצ'יצקי
  מנהלת מדור מכרזים והתקשרויות -עו"ד נטלי סניור 

 יועץ המכרז –אריה אביר 
 
 כללי .1

כת לטיוב מי ותחזוקה של מערהפעלה הרצה,  אספקה התקנה,לתכנון,  ללקבלת הצעות  זעסקינן במכר 1.1
 "(השירותלהלן: ") לחברהמי שתייה ותחזוקה של המערכת ואספקת שירותי הפעלה ו באר המסילה

 
 מחיר.  100% -ת המידה לבחירת ההצעה הזוכה ואמ 1.2

 
להגיש הצעה נדרש להדפיס את מסמכי  אשר מעונייןמציע . באתר האינטרנט של החברה פורסם המכרז 1.3

לתיבת המכרזים שבמשרדי  הצעת המחיר במעטפה סואת טופבתוך מעטפה  םולהגיש למלא ,המכרז
 החברה.

 
על המציע להתעדכן באתר האינטרנט עד המועד האחרון להגשת הצעה, במידה ויהיו עדכונים במכרז זה  1.4

 יפורסם באתר האינטרנט ובעיתונות.
  .15:00 בשעה 19/08/2020 -, הד'יום :  הבהרה שאלותאחרון להגשת המועד 

 
 .12:00 שעהב 09/09/2020 -, הד'יום והוא יהיה בידחה  הצעות להגשת אחרון המועדים לבקשת המציע

 
הצעות שלא תהיינה בתיבת המכרזים )מכל סיבה שהיא( עד לתאריך והשעה הנקובים לעיל, לא 

 את ההצעה יש להגיש לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה למשרדי החברה.  תישקלנה.
 

או מחיקות ושינויים למסמכי ההצעה, כל שינוי שיתבצע החברה תהא  אין להוסיף הסתייגויות הערות 1.5
רשאית לפסול את ההצעה. כל הערה שהיא או שאלה בנוגע למסמכי המכרז יש להעביר לחברתנו במסגרת 

 המועד להגשת שאלות הבהרה. 
 

 :ותהבהרמספר להלן  .2

ביוב של איגודן שעובר ובוטל בגלל קו ה 2019מכרז לקבלת שירות עבור באר המסילה פורסם בשנת  2.1
הסטה שתבוצע באר. כיום התקבל אישור ממשרד הבריאות לטיוב הבאר וסוכם ברדיוס מגן ב' של ה

 . ידי איגודן בעתידלקו ביוב חדש שיבנה על 
 פורסם המכרז מחדש. ובהתאםהאמור אינו משפיע על השירות הנדרש במכרז 

 
 א' לחוק תכנון ובניה  22המפורטות  בתיקון בהתאם להוראות  המתקן יוקם ע"י הספק הזוכה במכרז 2.2

 מטר,. 3מ"ר בנוי ובגובה של עד  12עד (  לפיכך מידות מבנה הנדרש הינםמהיתר בניה )פטור 
החברה רשאית לדרוש מהקבלן לבצע תכנון מפורט של המתקן, גם בטרם קבלת הפטור האמור לעיל. 

התכנון האמורה בהתאם להסכמת  במקרה זה בלבד, הקבלן יקבל תמורה מהחברה עבור עבודת
 לקבלן לאחר הפעלת המתקן. שישולמו הצדדים מראש, תמורה זו תקוזז משני התשלומים הראשונים 

 

 הספק יפעל בהתאם להנחיות החברה בעניין העברת נתונים לבקר מקומי של מי אביבים. 2.3
 

 .לתברואת מי שתיהשמפעילי המתקן יהיו בעלי אישור של משרד הבריאות באחריות הספק הזוכה  2.4
 
כולל עדכון סקר תברואי  אישור משרד הבריאות הינו תנאי מתלה להמשך ביצוע העבודות מודגש כי 2.5

 .ואישורו מול משרד הבריאות
 
 מודגש כי הספק יידרש לבצע תיאום הנדסי להקמת המתקן מול עיריית תל אביב. 2.6
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  : החברהלהלן שאלות שנשאלו במהלך כנס המציעים ולצדן תשובות  .3
 

 האם יש שינוי בבאר ממה שהיה בפרסום המכרז הקודם? שאלה: .3.1
 

 לא. תשובה:
 
 .בוצע סיור בחצר ובבאר כולל הסבר על הצינורות והמתקנים הקיימים 
 

 באחריות מי הטיפול בגינון בבאר? שאלה: .3.2
 

 נבחן את הבקשה וניתן מענה במסגרת מענה לשאלות ההבהרה. תשובה:
 

 האם הדבר אפשרי?במקרה שיש צורך בחפירה שאלה:  .3.3

 
האחריות הינה של הספק, הן לעניין הביצוע והן לעניין קבלת אישור ממחלקת תיאום  תשובה:

 הנדסי בעיריית תל אביב.
 

 האם הקו החיצוני הינו קו בלחץ? שאלה: .3.4
 

  דרש להתחבר אל הקו.יכן, הקו בלחץ והספק י תשובה:
 

 החיבור לביוב הינו לשוחת הבוב בכביש הראשי?שאלה:  .3.5
 

   מפרט הטכני. 3.3.3.6.4.2החיבור הינו לקו ביוב עירוני בלבד, בהתאם למפורט בסעיף תשובה: 
 

 ?בשטח הבאר גנרטורה אתהאם אפשר לנייד  שאלה: .3.6
 

  כן, יבוצע ע"י החברה בהתאם לבקשת המציע ואישור החברה. תשובה:
 

. מבוקשת צפוף מועד ההגשה קבוע לסוף החודש גם למכרז של באר המסילה, זה קצתשאלה:  .3.7
 דחייה של מועד ההגשה

 

. אין שינוי במועד 12:00בשעה  09.09.2020המועד האחרון להגשת הצעות ידחה ליום  תשובה:
 האחרון להגשת שאלות הבהרה.

 
 מה הלחץ שיוצא מהמשאבה? שאלה: .3.8

 
 במסגרת מענה לשאלות ההבהרה. ינתן מענה תשובה:

 
 
 

 .מכרזמסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ה .4

 

  באמצעות דוא"ל :המציעים,  נא לצרף מסמך זה כאישור לקבלת הפרוטוקול מכנס .5
linoyis@mei-avivim.co.il   .או לצרפו למסמכי ההצעה 

 
 בכבוד רב,                                                                                                                                      

 
 : מציעים כנסקבלת פרוטוקול השתתפות והריני מאשר 

 
____________        __________        ____________          ______________ 

  חותמת                     ימהחת תאריך                               שם                            
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