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פ"א תש שבט חכ"  

 לכבוד 
 מציעים פוטנציאליים 

 א.ג.נ.,

לקבלת שירותי דיגום מי שתיה,    900/20במכרז פומבי דו שלבי מס'  מענה לשאלות הבהרה הנדון:

ושירות איתור, מיפוי ובדיקת בורות ספיגה,  שירות בדיקה, אספקה והתקנה של מזח"ים ומפרידי שומן

 "(המכרז )להלן: " יות מים, ביוב וניקוז ברחבי העיר תל אביב יפומכסים ומגופים ותשת

 :העדכניים במסמכי המכרז השינוייםלהלן פירוט  .1

 . עודכנוואישור קיום ביטוחים   ביטוח סעיפי 1.1

 דרישה לערבות.  הוסרה 1.2

ציוד    /  הגעה למקום ביצוע השירות עם הכליםל  עעל התחייבות הספק    בהסכם  5.22סעיף    נוסף 1.3

פיצוי מוקדם על אי הגעה למקום ביצוע השירות עם הכלים/ ציוד /    וכמו כן  יםנדרש  מכשור  /

 . מכשור נדרשים

 קמן: לד כן כעוד 2 רקפ 1.4

   2בפרק מס' לאיתור נזילות  סעיפים חדשים נוספו 1.4.1

 2בפרק מס'  49-55בסעיפים  השירות קטגוריות עודכנו 1.4.2

 2' השירות לאספקה והתקנה בפרק מסמחירי המקסימום בקטגוריות   הוסרו 1.4.3

 

להגיש הצעה מחודשת בהתאם למסמכי המכרז המעודכנים  עליו  –  2לפרק    צעהגיש המציע שה 2
 . י המעטפה שמדובר בהצעה מעודכנתב ל גציין עלו  עלו לאתרשהו
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  הבהרה  ותללשא  ם"(מי אביבי" ו/או "הרבע"מ )להלן: "החב   2010הלן מענה חברת מי אביבים  ל .2

 :שבנדון המכרזסגרת במ ולבתקשה נוספות

 מס'

סעיף 
במסמכי 
ההליך/  
 ההסכם

 מענה החברה  פירוט השאלה 

1.  

נבקש לדחות את מועד ההגשה   הסגרלאור  כללי 
   תחולפבשבוע נוסף 

 

האחרון    המועדהבקשה התקבלה. 
 להגשת הצעות נדחה עד ליום

 12:00בשעה  24/2/21

2.  

  2-א' נספח 
הצעת   –למכרז 

   – 2מחיר לפרק 

-43 סעיפים

49 

מדובר על אספקה והתקנה של כל הפריטים  
המפורטים בסעיף ביחד? מבחינה מקצועית אין  

או שמתקינים מז"ח אל"מ, או   גיון:פה הי 
חוזר ....  -לא כ, או שמתקינים שמתקינים חכ"

מעולם לא נתקלתי במערכת שנמצאים עליה כל  
יחד... אודה לכם על  האביזרים הנ"ל ב  3

 תכוונתם ההבהרה למה ה

  2בטופס הצעת המחיר א' 43-49יפים עס
העדכניים  כי המכרז  במסמ עודכנו

שהפחתה  מו כן יודגש . כועלו לאתרשה
  לתנאיט או שינוי בהתאם  של אלמנ

גוף  במקום מ גוף פרפרוגמה מ שטח לד ה
.  יבוצע בהתאם להנחיות החברה טריז

  יטיםהפר  יבוצע בהתאם למחירי השינוי
 7-42בסעיפים 

3.  

ום בלבד, כיצד ייחס לדיגהתמחור מת 4.1.1.3
 יתבצע התשלום למעבדה המבצעת? 

 

ת עם מעבדות. בפרק  וישרו יש התקלחברה  .
דיגום והעברת  שירות של נדרש רק  1מס' 

  ו לנציג מי אביביםא בדהלמע הדגימות
 שטחב

4.  

ניתן להציע גם שירותי בדיקה או   האם 4.1.1.3
ת  וא ברישהחברה מתקשרת עם המעבדה ל

 ?הציבור בלבד
 . 3תשובה בסעיף  להלןראו 

5.  

שבת וחג וכן  מהו הצורך בדיגום בימי  5. 1נספח א 
בלילות? המעבדות הרי סגורות בזמנים  

 .אלה

לזיהום   דחש בהם ישבלבד במקרים חריגים 
  ניםבבתי צרכברשת או  יתבצע דיגום מים 

ללא    כלור ועכירותצורך זיהוי חריגות בל
  .קרוביאליות למעבדההעברת דגימות מי

כי על המציע   הסכםל  5.22בסעיף   עודכן
, המכשור  הכלים ,האמצעיםעם כל  להיות 
ת  בזמינוו  הנדרשים לביצוע השירות והציוד 

 מלאה 
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 מס'

סעיף 
י כבמסמ

ההליך/  
 הסכםה

 רה מענה החב פירוט השאלה 

6.  

  2נספח 
אישור  
ביטוחי  
 "הספק" 

שור  את איאו להפחית להסיר  האם ניתן
ת  לי לעלויוהוא גורם   םהבטוחי יוםק

וכים  הנמקפי הפעילות  גבוהות מול הי
 ? 1ת בפרק מס' יחסי

ם  שה בידים נשארו כמוחבות מעצד ג' ו
כיסוי של  הפחתה ב   ה. בוצעלא שינויל

 ₪אלף  250קצועית ל מ יות אחר
 טוח. ת הביפלתקו רה ו למק

7.  

  4נספח 
נוסח ערבות  

 ביצוע 

 

 

 מבקש להסיר את נוסח ערבות ביצוע לעת עתה  

 

לע.  לההתקבהבקשה     רבות הדרישה 
המעודכנים הוסרה   המכרז    ממסמכי 

 ו לאתר שהועל 

8.  

  2נספח 
 חיר הצעת מ

נות של אביזרים  והתק תקופסהאכל 
  ריבודדים בקטרים קטנים במחי

     מדי  נמוכים   מקסימום
מ הוסר המחיו  מקטגוריות  קסימום  רי 

שבפהפריט  המכרז    2רק  ים  במסמכי 
 . המעודכנים שהועלו לאתר

9.  

  2נספח 
 חיר הצעת מ

 האבזרים כלעם  פלטמ התקנות קו
מחיר   –נוספת הנלווים שווים בדיקה  

 נמוכים סימום  קמ
מ הוסר המקסימום  חיר ו  מקטגוריות  י 

שבפהפריט  המכרז  במסמ   2רק  ים  כי 
 . המעודכנים שהועלו לאתר

10.  

  2פח סנ
 הצעת מחיר 

עבודות ריתוך לפי מחירון דקל במחיר נטו  
   ת ה נוספיקוה בדאחוז הנחה  שו  15%כולל 

שהועלו   המעודכנים  המכרז  במסמכי 
הנ"ל  לאתר   והתווספו      הוסרהסעיף 

שקטג עבודה  ירותוריות    4של    ליום 
שעת  של רתך וכל הציוד הנלווה ושעות  

נוספ עבו ל  תדה  מעבר  רתך    4-של 
 שעות. 

11.  

אני דתי ,בימי שבת וחג לא אוכל לתת     ליכל
 .  מענה

 . 4ראה תשובה לשאלה 

12.  

  14.1סעיף 
 למכרז

  ו' כנספחים ה' ו רףח המצוים בנוס" תצהיר 
- למסמכי המכרז, כשהם חתומים על ידו

 " .אומתים על ידי עו"דמו

 
אם  , ה14.1ת בסעיף  פלה טעוייתכן ונ  .א

ד בנספחים ו'  א לחתימת עו"הכוונה הי
 ז'? -ו

 אין דרישה לחתימת עו"ד  ח ה'ספנב .ב

 נדרשת חתימה עו"ד  –( 27נספח ז' )עמ'  .ג

 

נדרשת חתימת עו"ד על   ,כן .א
 . .ספחם ו' וז'נ

אין צורך בחתימת  –נספח ה'  .ב
הצהרה על  בר בעו"ד. מדו

ת  יייר בודה מול ען בעיסיונ
  –ות עירוניות ו/או חבר  ת"א

סמך  . המ מידע בלבדלצורך 
או   אינו מהווה תנאי מוקדם

 איכות.  מדד

 חתימת עו"ד.נדרשת   –נספח ז' 
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 מס' 

סעיף 
במסמכי 
ההליך/  
 ההסכם

 מענה החברה  פירוט השאלה 

13.  

באיתור תשתית  לחברתנו ניסיון רב  3נספח א 
ו,  מנסיוננ ורות סופגים. ת ב רטובות, לרבו

ם לא ניתן לאתר את הבור הסופג,  תילעי
ם  ומו. האגם במקרה ויש חשד סביר לקי
נתן גם  התשלום עבורו שעות עבודה י

 ? במקרה ולא יאותר הבור

דה ום עבו ה ישולם יבמקרה כז 
  4בד מעל )במידה וע שעות  4של 

לאחר אישור של שעות לפחות(  
הספק עשה את  שאכןהחברה 

  ת הבורלמצוא א    המאמציםכל 
 נמצא.  ואכן לא 

14.  

כיצד מצופה מהקבלן לפעול במידה ולא   3נספח א 
ניתן לגשת לשטח לאיתור הבורות  

ית אחרת שנדרש  הסופגים )או כל תשת
לאתר(? לדוגמא במקרה של חצר נעולה/  

המקום על  ד פרטי של בעלי המצאות ציו
 השוחות?

תעשה את כל המאמצים החברה  
כ לספק  מול  תיא  ולללסייע  ום 

 . בעל הנכס

15.  

ן בעבור שעות עבודה  לם לקבל האם ישו 3א נספח 
תן לגשת לשטח  במקרה במידה ולא ני

 לא. לאיתור?  

16.  

תשתיות באיזור ספציפי  , איתור מנסיוננו 3נספח א 
לוקח כמספר שעות בודדות. עם זאת,  

שלום במידה ומסיבות  כיצד נקבע הת
שאינן תלויות בקבלן , האיתור נמשך  

-)לדוגמאנניח יום שלם?  לכך,מעבר 
 בכביש(ונים לאורך כבים חר

ה כזה ישולם לפי התעריף  במקר
כמו   בפועל.  שבוצע  עבודה  ליום 

שע לתעריף  יתווסף  עבודה  כן  ת 
 שעות.  8נוספת מעל  

17.  

סעיף  
4.1.3.1.2  
 להסכם 

תשתית תת    כתובתב'אימות מה הכוונה 
הסעיף עודכן והוסר המשפט   קרקעית..."? 

ודכנים  כרז המע במסמכי המ
 . אתרלו לשהוע
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 מס'

 סעיף
במסמכי 
ההליך/  
 ההסכם

 מענה החברה  פירוט השאלה 

18.  

ף  סעי
4.1.3.1.3  
 להסכם 

חדשות  יות ות של כתובות אקראבדיקות נקודתי"
יציאה לשטח  האם הכוונה היא  -שיתקבלו..."   

הכתובת או לאיתור תשתית   לאימות 
 בכתובת? 

ת  יממלבד רש ה ש בסעיף זהכוונה 
קר מראש לפי ס  נתנושיי כתובות
בדיקות  יהיו גם כן בחברה,   שבוצע

ובות אקראיות  של כת תנקודתיו
ת  שיתקבלו במהלך תקופ

ך אימות הן לצור  ההתקשרות
 ן לצורך איתור. הכתובות ו

19.  
סעיף  

4.1.3.1.8  
 להסכם 

קיים הוא  החיבור ה  האם הכוונה לוודא כי
ממי יתקבל  -במידה וכן ות העבר?ע"פ הורא

 ? העבר המידע על הוראות 

 מכרזב  זוכהמסר לספק הייהמידע  
   על ידי החברה

20.  

  4.4סעיף 
 להסכם 

ים  בהתאם ללוחות הזמנים שיסוכם על ידי הצדד"
נבקש לדעת את   – "ם התחלת ההתקשרות ביו

פרק הזמן הסביר לביצוע עבודה כמתואר  
 )לעבודות שאינן דחופות(  4.1ם בסעיפי

י עבודה אלא אם מדובר  ימ  3 עד
 במקרים דחופים 

21.  

   4.5.12 יפיםסע

 ם כלהס 4.6.2 -ו

נבקש שהנושא יהיה    –של מי אביבים מיתוג 
 על חשבון מי אביבים

 . חיתנד  קשההב

22.  

כלשהו לרכבי עבודה   ים הסדר חנייההאם קי -
 נשוא המכרז? 

 לא.  

23.  

אם  ה  –ת לנושא של איתור נזילה ואין התייחס 3נספח א' 
 באיתור נזילה? ות גםעבודן אי

 3 מס' פרק ב יתווסףרות  יהש
 כרז שהועלו לאתר.ממכי הבמס

24.  

  2נספחים א'
 3+ א'

ותו היום נדרשים לבצע גם איתור  אם בא
"חים / או מפרידי  ז ות וגם בדיקה של מתשתי
 מתמחרים את העבודה? כיצד  –שומן 

 ,יםהפרק 2-במידה והספק זכה ב
 כך שלאעבודה יתבצע סידור ה 
  י העבודות באותושתי סוגיבוצעו 

דווח  על הספק ל . במידה וכן, יום
עבודה המשולב  ר העל סידו

תבצע באופן יחסי והתשלום י
   בהסכם.יפים בהתאם לתער 
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 מס'

סעיף 
במסמכי 
ההליך/  
 ההסכם

 ענה החברה מ פירוט השאלה 

25.  

נספחים  
 3+א' 2'+א1א'

כמות במקום לפי   פילא מתומחר מדוע ל
 כפי שעד היום? שעות עבודה 

שיטת הוחלט בחברה לשנות את 
 שיידרהספק ול. יצוע והתפעהב

בצע  עבודה לה יום במסגרת
וגדר תשבהתאם לכמות  תיקובד
 . לו

26.  

ות  ערבת או להקטין את  מבקשים לבטל א 14.1
 ביצוע ה

בקשה התקבלה, ראו מענה ה
 . 6'  מס לשאלה

27.  

עות. אין הלימה בין הסכום  טנפלה   1בסעיף  4נספח  
שורה   כן ראו סכום במילים )וכמובספרות ל 

 . 6לשאלה מס'   ראו מענה קטין הערבות( לה אועיל בקשתנו לבטל ל

28.  

 

 כללי 

  לאחר  על דחיית המכרזאת הפרסום ראינו 
 .הצעה לתיבת המכרזיםהגשנו  ש

 

היות   לעשות  הנחייתכם מה נדרשאודה ל 
 ים בתיבת המכרזא צוכל החומר כבר נמ

אין   –  1  לפרק  הצעמציע שהגיש ה
עבור    ה מחודשת צורך להגיש הצע

י  במסמכ אין שינויים  .זהפרק 
 המכרז.

עליו   –  2לפרק    צעהגיש המציע שה
להגיש הצעה מחודשת בהתאם 

למסמכי המכרז המעודכנים  
י  ב ל גציין עלו  עלו לאתרשהו

המעטפה שמדובר בהצעה  
 . מעודכנת

אין   –  3ה לפרק  הגיש הצעמציע ש
ורך להגיש הצעה מחודשת עבור  צ

אין שינויים במסמכי   .. הפרק ז
ס בטופ  4כי סעיף ם , אהמכרז

 . קללולא ישו   יבוטלת המחיר הצע

לפגה  ז  מור במסמך הבהרות אין בא .4 ו/או  לגרוע  כל שהיא מההורא כדי  בהוראה    ורטות ות המפ וע 
 .סכםוהה   המכרזמכי מס במסגרת

 .למכרזההצעה  עם  ה לעיל חתום ביחדיש להגיש את מסמך המענ .5

 נשמח להשתתפותכם.  .6

 בכבוד רב,                                                                                                                               

 צקי ליאור לנצ'י

 ותוימנהל מחלקת רכש והתקשר                                                                                        

 בע"מ  2010מי אביבים                                                                                                  

   מכרז תיק עתק: ה


