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10.2.2021 
 לכבוד,

 מציעים פוטנציאליים
 

 א.ג.נ.,
 

לקבלת שירותי מדידה ומיפוי במתקני ו/או תשתיות מים ביוב וניקוז  848/21מכרז פומבי דו שלבי מס'  :הנדון 
 רה )להלן: "המכרז"(מענה לשאלות הבה –בעיר תל אביב יפו 

 
 שלום רב,

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

 

 מענה החברה פירוט השאלה עמוד /נספח מס'

עבודות מדידה בשנה  30במידה וביצענו למעלה מ 14.2.2, 1ג  .1
האם צריך לפרט את כולן  2017-2020בין השנים 

 בטבלה ? 

את כלל הגופים להם ניתנו  1'ג פחסיש לפרט בנ 
שירותי מדידה ומיפוי בהתאם לתנאי הסף באופן 

אחת מבין ב בשנה עבודות  30 לפחות שהפירוט יכלול
עבור כל שבוצעו  2020, 2019, 2018, 2017השנים 
 הגופים.

'ניסיון דה לצורך ניקוד אמת המיבכם, ילתשומת ל
בהתאם  עבודות 30 -יש לפרט מעבר למקצועי' 

 .19 לפירוט בסעיף
 

אופן  19סעיף   .2
שקלול רכיב 

 האיכות 
 

ביצוע לפחות 
עבודות  30

מדידה בשנה 
ומיפוי במתקני 

ו/או תשתיות 
מים ביוב 

וניקוז , בין 
-2017השנים 

2020  
 

 ?עבודות מדידה בשנה 30מה הגדרת  .1
או רק ה באופן כללי זה כל עבודת מדיד האם  .2

ני תשתיות עבודות מדידה בתחום מתק 30
 מים ביוב וניקוז ?

1.   
מדידה ומיפוי במתקני ו/או ת עבודו 30כאשר  .

באחת  שנהבבוצעו  ניקוזתשתיות מים ביוב ו
 .2017,2018,2019,2020 מהשנים

עבודות מדידה ומיפוי במתקני ו/או תשתיות מים  .2
 בלבד. ביוב וניקוז

 
 
 

אופן  19סעיף   .3
שקלול רכיב 

 האיכות 
 

ביצוע לפחות 
עבודות  30

נה מדידה בש
יפוי במתקני ומ

ו/או תשתיות 
מים ביוב 

וניקוז , בין 
-2017השנים 

2020  
 

-2017עבודות מדידה בכל שנה  30האם צריך 
זה  2017-2020או ששנה אחת מבין השנים   2020

 עונה על הדרשה ? 

 חת מביןעבודות מדידה בשנה אניסיון בנדרש 
    .2017-2020 השנים

 ניקוד אמת המידה נדרש ניסיוןשלצורך  שימו לב,
   להלן:עבודות  30-ל מעבר

 
עבודות מדידה  30-עבור כל עבודה שבוצעה מעבר ל

כמפורט בסעיף יקבל המציע את הניקוד  בשנה
 :כמפורט להלן

 נק' 5עבודות:  50-ל 30בין 
 נקודות 7עבודות:  100-ל 50בין 

 נקודות. 10עבודות:  100מעל 
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עד  2017מ  עבודה בכל שנה 30האם מדובר ב 14.2.2  .4
עבודה לכל  30עבודה? או 120דהיינו,  2020

 השנים הנ"ל.

  

 דה בתנאי הסף על המציע להיות בעללצורך עמי
 ומיפוי במתקני ו/אועבודות מדידה  30ניסיון בביצוע 

 עבודות בוצעו 30כאשר  תשתיות מים ביוב וניקוז.
 2017,2018,2019,2020 באחת מהשנים בשנה

 ו/או תשתיות מיםבמתקני עבודות מדידה ומיפוי 
 ביוב וניקוז.

 

-24.5סעיף   .5

דרישות 

 7הביטוח )עמ' 

במסמכי 

 המכרז(

במקביל מדוע נדרש הספק להציג פוליסות ביטוח 

 2לאישור קיום ביטוחי הספק כפי שנדרש בנספח 

 להסכם?

השורות הראשונות בסעיף  4נבקש למחוק את 

 זה.

 .הבקשה נדחית

לופין קיימת אפשרות להעביר נתונים שאינם לחי
נכללים בנספח הביטוח במהדורתו החדשה, גם 

 במייל.
 

בנוסף העתקי הפוליסות במלואן או בחלקן, נדרשים 
במקרה של גילוי נסיבות העלולות להביא לתביעה 

קיום תנאי הביטוח  לאפשר למי אביבים לבחון את
 שבהסכם ו/או מכל סיבה אחרת.

 -12.2סעיף   .6

לנספח ז' 

ההסכם -למכרז

 29)ע"מ 

במסמכי 

 המכרז(

  12.2.2נבקש לבטל את סעיף. 

  נבקש לתקן את נוסח  12.2.3בסעיף

"מוסכם בזה כי המצאת הסעיף ל: 

האישור בדבר עריכת הביטוחים נספח 

, כאמור, לא תפגע ו/או לא תגדע 2

בות הספק ע"פ הסכם זה, על מהתחיי

 נספחיו."

 ראה תשובה לעיל:
מתייחס  12.2.3וכן  12.2.2סעיפים האמור ב

להמצאת העתקים מפוליסות הביטוח למקרים 
 המתוארים לעיל.

אין למי אביבים כל שימוש במסמכי הביטוח 
 המוזכרים אלא כפי האמור לעיל.

 -12.4סעיף   .7

לנספח ז' 

ההסכם -למכרז

 29)ע"מ 

במסמכי 

 המכרז(

בשורה הראשונה נבקש לרשום את המילה 

קשר עם", וכן לשנות את במקום "ב "בגין"

הנוסח בשורה השלישית ל: "על הספק להחזיק 

שנים מתום סיום הפעילות של  3במשך בתוקף 

 ". ההסכם

 הבקשה לשינוי בשורה הראשונה, מקובלת.
 

קצוב את תקופת ההתיישנות, אינה הבקשה ל
 מקובלת והיא נקבעת על פי הדין.

 

אחריות כלפי   .8

צד שלישי: 

 -12.6סעיף 

לנספח ז' 

ההסכם -למכרז

 30)ע"מ 

במסמכי 

 המכרז(

בשורה השנייה נבקש לשנות את הנוסח  -12.6.1

 במקום המילים "בקשר עם"..... "בגין"ל: 

 הבקשה לשינוי בשורה הראשונה, מקובלת.
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אחריות   .9

מקצועית: 

 12.8סעיף 

לנספח ז' 

ההסכם -למכרז

 32-33)ע"מ 

י במסמכ

 המכרז(

  בשורה השנייה:  "....בגין  -12.17סעיף

 -כל נזק..."

 "כלנבקש למחוק את המילה "

  אנו מציעים לתקן את  -12.23סעיף

 הסעיף בהתאם לנוסח הבא:

" החברה רשאית )אך לא חייבת( לבדוק את 

העתקי פוליסות ו/או אישורי הביטוח 

)מסמכי הביטוח( אשר יומצאו על הביטוח 

ר לעיל והספק מתחייב לבצע ידי הספק כאמו

שינוי או תיקון שיידרש על מנת  כל

זה  12להתאימם להתחייבויותיו על פי סעיף 

 "  ובכפוף לאישור המבטחת)ביטוח הספק( 

  נבקש למחוק את המילים  -12.24סעיף

ה ביחס "...כי זכות הביקורת של החבר

וזכותו ....  למסמכי הביטוח )הפוליסות(

את אישורי לבדוק את הפוליסות ו

 ולהורות...." הביטוח

  הינם סעיפים  12.26+  12.25סעיפים

 מסחריים שאינם קשורים לביטוח.

  הוא סעיף משפטי ולא  12.28סעיף

 ביטוחי.

 .הבקשה מתקבלת 

 
 

 
 .הבקשה מתקבלת 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .הבקשה מתקבלת 
 

 

 
 
 
 
 
 .הבקשה אינה מקובלת 
 
 

 .הבקשה אינה מקובלת 

 

 -12.3סעיף   .10

 אופן הגשת

 ההצעה

הדגשתם בכמה מקומות ש"אין לכרוך את 

 מסמכי ההצעה".

 האם ניתן להגיש את ההצעה בקלסר?

ניתן להגיש בקלסר כאשר הדפים לא מהודקים זה 
 לזה ומודפסים חד צדדי.

יד, שמות נדרש אישור עו"ד /רו"ח על שם התאג 5.2סעיף   .11

בעלי מניות שותפים וכו. את כל הנתונים 

ע"פ נסח חברה מרשם  הנדרשים ניתן לספק

החברות. אם אישור מרשם החברות מספק 

 לצורך העניין?

 הבקשה מתקבלת

ניסיון -1נספח ג'  .12

 מקצועי

: "כמות המדידות  3מה ההבדל בין עמודה 

 "  2017-2020שבוצעו עבור הגוף בין השנים 

: " שנות ביצוע העבודה )משנת  4לבין עמודה 

 .....עד שנת ....( ?

 –מדידות שבוצעה עבור הגוף העמודה כמות ה
העבודות שבוצעו על ידי המציע למס' מתייחסת 

 .עבור אותו הגוף
 

העמודה שנות ביצוע העבודה מתייחסת לשנה בה 
בוצעו העבודות שפורטו לצורך עמידה בתנאי הסף 

 המכרז.למסמכי  14.2.2בסעיף 
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-2נספח ג'  .13

עובדים 

 מקצועיים

רו"ח/יועץ  ביקשתם לצרף לנספח זה "אישור

 מס/מנהל חשבונות ".

מה הוא אמור לאשר? את העובדה שהם עובדי 

 החברה?

 ע"פ איזה נוסח?

אישור רו"ח כי העובדים המופרטים מועסקים ע"י 
 החברה ביחסי עובד מעביר.

 

 - 2נספח א'  .14

מחירון 

השירותים 

 המבוקשים

יה צורך למדוד פרטי תשתית במידה ויה

שנמצאים על גבי מיסעה, האם ביצוע הסדרי 

פקחים ועגלת חץ הינה \תנועה, הזמנת שוטרים

)לא קיים סעיף לתמחור באחריות מי אביבים? 

 במחירון המכרז(

 

 

ת חץ ישולמו שוטרים ועגל, פקחים ,הסדרי תנועה
התיאומים יכולים להיות על  על ידי החברה.בנפרד 
ברה או על ידי הספק בהתאם לשיקול דעתה ידי הח

 .של החברה
 

באישור החברה מראש  כל הוצאה אחרת, תשולם
 כנגד הצגת חשבונית שאושרה מראש.ובכתב ו

 

 – 1נספח ג'   .15
, 14.2.2סעיף 
 15עמוד 

 
  

 .לא ברור הניסיון המקצועי הנדרש

 מדידות שונות בשנה? 30האם ניתן להציע 

קני ו/או וכמה מתוכם נדרש שיהיו במת
 תשתיות מים ביוב וניקוז?

לצורך עמידה בתנאי הסף על המציע להיות בעל 
ומיפוי במתקני ו/או עבודות מדידה  30ניסיון בביצוע 

עבודות בוצעו  30כאשר  תשתיות מים ביוב וניקוז.
 18,2019,20202017,20 השניםבין באחת מ בשנה

עבודות מדידה ומיפוי במתקני ו/או תשתיות מים 
 קוז.ביוב וני

כלל עבודות המדידה לצורך הוכחת ניסיון למכרז זה 
 /הינם מדידות ומיפוי במתקני ו/או תשתיות מים

 .ניקוז /ביוב

– 2נספח א'   .16
מחירון 

השירותים 
המבוקשים, 

, 29-32סעיפים 
 12-13דיםעמו

לא ברור האם נכלל בעלות התצר עלויות אגרות 
 ות נסחים ומודד מבקר מפי ואחרות, על

דרש כולל מודד אגרות ועלויות נסחים במידה ויי
ישולמו בנפרד כנגד הצגת חשבונית שאושרה  ,רמבק

 מראש.
 
 

 

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

 וההסכם.

 נשמח להשתתפותכם. .3

 בכבוד רב,                                                                                                                                     
 

 ליאור לנצ'יצקי
 תמנהל מחלקת רכש והתקשרויו                                                                                      

 בע"מ 2010מי אביבים                                                                                        
 
 

 זמכרהעתק: תיק 
 


